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Lijst met afkortingen 

 

Afdeling  Afdeling Advisering van de Raad van State 

Awb   Algemene wet bestuursrecht 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ   Bureau Jeugdzorg 

BRP    Basis Registratie Personen 

Bza AWBZ  Besluit Zorgaanspraken AWBZ 

CRvB   Centrale Raad van Beroep 

ECOSOC  Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 

EVRM   Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

GC   General Comment 

GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 

Gw   Grondwet  

IVESCR  Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

                                    rechten 

IVRK   Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Jeugd-ggz  Jeugd-geestelijke gezondheidszorg 

Jw   Jeugdwet 

KNMG  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

                                    Geneeskunst 

MTJ   Monitor Transitie Jeugd 

MvT   Memorie van Toelichting 

Statuut WHO  Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie 

TAJ   Transitie Autoriteit Jeugd 

UWjz   Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 

UVRM  Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 

VWS   Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

WHO   Wereldgezondheidsorganisatie 

Wet BIG  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

Wjz   Wet op de jeugdzorg  

Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning 

Zvw   Zorgverzekeringswet  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

§1.1   Aanleiding 

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet (Jw) in werking getreden.
1
 Vanaf dat moment is alle 

jeugdhulp gedecentraliseerd naar de gemeenten, ‘met het uiteindelijke doel het versterken van 

de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens 

gezin en sociale omgeving’.
2
 Het vervangt daarmee de Wet op de jeugdzorg (Wjz).

3
 De taken 

en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdhulp liggen hierdoor voortaan bij de 

gemeenten, waaronder de verantwoordelijkheid voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg 

(jeugd-ggz).
4
 De jeugd-ggz ‘richt zich op jeugdigen met psychische klachten of psychische 

stoornissen’.
5
 Dit viel tot 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar is door de decentralisatie, als enige vorm van 

specialistische zorg, overgeheveld naar de Jw.
6
 Het recht op jeugd-ggz is onderdeel van het 

nationale recht op gezondheidszorg.
7
 

Over de decentralisatie zijn zorgen geuit door onder andere het Landelijk Platform GGz, GGZ 

Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Samen met kinder- en jeugdpsychiater M. 

Oosterhoff en een bezorgde ouder hebben zij aan de Kamercommissie Jeugd een petitie 

aangeboden waarin de ggz-sector zich uitspreekt tegen de decentralisatie van de jeugd-ggz naar 

de gemeenten. Door deze overheveling zou namelijk het recht op zorg voor kinderen met 

bijvoorbeeld anorexia of depressie niet meer gegarandeerd worden.
8
 Het recht op 

gezondheidszorg is namelijk, bij de inwerkingtreding van de Jw, per 1 januari 2015 komen te 

vervallen. Tot 2015 was dit recht verankerd in de Wjz, waardoor jeugdigen en hun ouders een 

recht hadden op jeugdzorg. De Wjz was niet alleen de toegangspoort voor de jeugdzorg, maar 

ook voor de jeugd-ggz. Het recht op jeugd-ggz werd tot 2015 verder geregeld via de Zvw en/of 

AWBZ.
9
 Met de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten vallen deze jeugdigen niet 

meer onder de Zvw/AWBZ en is dit recht voor hen dan ook komen te vervallen. Mevrouw R. 

Leijten en mevrouw C.E.J. Kooiman van de SP hebben tijdens de behandeling van het 

                                                 
1 Wet van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105. 
2 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2-3. 
3 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 739. Zie artikel 11.7 Jw. 
4 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 3, 11, 50. Voor het gemak wordt in deze scriptie gesproken over de ‘gemeente’, maar 

officieel is het college van Burgemeesters en Wethouders verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp (artikel 1.1 Jw). 
5 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 50. 
6 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2, 3, 49, 50. 
7 Gastel, van, 2012, p. 5, 11. Artikel 22 lid 1 Grondwet. 
8 GGZ Nederland, persbericht 8 oktober 2013. Platform GGZ 2013, www.platformggz.nl (zoek op: Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd 

petitie aan). Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 104. 
9 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 6-10, 15. 
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wetsvoorstel een amendement ingediend bij de Tweede Kamer om dit recht op zorg te 

behouden in de Jw. Dit amendement is echter niet aangenomen.
10

 

Uit diverse media berichten blijkt dat de bovenstaande zorgen niet onterecht waren. Een 

krantenkop van de Telegraaf van september 2017 luidt als volgt: ‘Mijn suïcidale zoon wordt 

aan zijn lot overgelaten’.
11

 Uit het krantenartikel blijkt dat er totale wanhoop is bij de ouders. 

Hun zoon krijgt niet de zorg die hij nodig heeft. Zij worden van het kastje naar de muur 

gestuurd en zien door de vele regels, instanties en gemeenten het bos niet meer.
12

 Een volgende 

noodkreet komt van een andere bezorgde ouder. Ook haar dochter is suïcidaal en wacht 

inmiddels al drie jaar op een geschikte behandelplek.
13

 Psychiaters beamen dit en benoemen dat 

kinderen die onder andere leiden aan depressies lang moeten wachten op hulp. Door de 

wachtlijsten komt de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in gevaar en kan hulp in 

sommige gevallen te laat zijn. Het is opmerkelijk te noemen dat minderjarigen niet tijdig de 

hulp krijgen die zij nodig hebben, terwijl het uitgangspunt van de Jw is om dichter bij de 

minderjarige te komen, zodat sneller en op maat gesneden hulp voor het kind mogelijk zou 

zijn.
14

 

Voor het recht op jeugdzorg is een niet-afdwingbare jeugdhulpplicht voor gemeenten in de 

plaats gekomen. De wetgever heeft hiervoor gekozen, omdat het stelsel in de Wjz heeft geleid 

tot een overbelasting van de jeugdsector en soms tot lange wachtlijsten. Tevens kostte het veel 

tijd, energie en geld.
15

 De gemeente heeft bij deze jeugdhulpplicht de nodige beleidsvrijheid. 

Gemeenten mogen zelf een beleidsplan en een verordening vaststellen waarin zij bepalen welke 

en hoeveel zorg er wordt ingekocht, de wijze van beoordeling (art. 2.9 Jw) en zij kunnen 

aangeven welke vormen van jeugdzorg alleen na een besluit van de gemeente of een verwijzing 

door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts toegankelijk zijn. De gemeente is alleen 

gehouden een voorziening (een individuele of algemene voorziening) te treffen indien de 

jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen (art. 2.3 lid 1 Jw). Hierdoor is een 

omslag mogelijk gemaakt in het systeem van een wettelijk recht op zorg, waaronder het recht 

op jeugd-ggz, van de burger (aanspraak) naar een systeem waarbij de gemeente een niet-

afdwingbare jeugdhulpplicht heeft, om waar nodig voorzieningen te treffen en meer in te spelen 

                                                 
10 Kamerbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 oktober 

2013, p. 1-2. Platform GGZ 2013, www.platformggz.nl (zoek op: amendementen en moties Jeugdwet). Het recht op jeugd-ggz werd ook 
benoemd in Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 11. 
11 Fassotte 2017, www.telegraaf.nl (zoek op: Noodkreet moeder over falende jeugdzorg). 
12 Ibidem noot 11. 
13 Omroep Brabant 2017, www.omroepbrabant.nl (zoek op: Moeder doet noodkreet: 'Instellingen durven suïcidale Emma niet te helpen'). RTL 

Nieuws 2017, www.rtlnieuws.nl (zoek op: Noodkreet moeder 16-jarige Emma: 'Er hoeft maar één zelfmoordpoging te lukken'). 
14 Huisman 2017, www.volkskrant.nl (zoek op: Psychiaters slaan alarm over hulp aan suïcidale kinderen).Transitie Autoriteit Jeugd 2017, p. 
22. Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 1-2, 16-17, 63. Vriesema & Wester 2017, www.nrc.nl (zoek op: Wachttijden jeugdzorg 

zijn te lang). 
15 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8, 104. Kinderombudsman 2012, p. 9. 
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op de lokale en persoonlijke omstandigheden en de efficiënte uitvoering daarvan.
16

 De vraag is 

of deze wettelijke omslag niet leidt tot een vermindering van de wettelijke waarborgen voor de 

jeugdige en zijn ouders? En wie houdt toezicht op de gemeenten zodat zij hun verplichting niet 

verzaken? 

Net als in de Nederlandse wetgeving, is het recht op gezondheidszorg ook vastgelegd in de 

internationale wet- en regelgeving. In artikel 24 van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (IVRK) is verankerd dat kinderen recht hebben op het genot van de 

grootst mogelijke mate van gezondheid en toegang tot gezondheidsvoorzieningen (lid 1). Deze 

toegang mag kinderen niet worden onthouden.
17

 Uit het bovenstaande blijkt dat er in de 

Nederlandse jeugdzorg lange wachtlijsten bestaan en sommige jeugdigen niet de zorg krijgen 

die zij nodig hebben. Aan hen wordt de toegang tot gezondheidsvoorzieningen, al dan niet 

tijdelijk, onthouden. Daarnaast spreekt de Jw niet over een recht op gezondheidszorg, maar over 

jeugdhulp. De vraag is of de jeugd-ggz voor kinderen wel wordt gewaarborgd in de 

jeugdhulpplicht van gemeenten; of levert dit een schending op van art. 24 IVRK? Kunnen 

jeugdigen en hun ouders een recht op jeugd-ggz afdwingen, zodat ze de zorg krijgen die zij 

nodig hebben? 

§1.2   Onderzoeksvraag en deelvragen 

Uit het bovenstaande kan de volgende onderzoeksvraag worden afgeleid:  

In hoeverre wordt jeugd-ggz voor jeugdigen en hun ouders gewaarborgd in de Jeugdwet en 

door gemeenten in hun jeugdhulpplicht en hoe verhoudt dit zich tot het internationale kader ten 

aanzien van het recht op gezondheidszorg? 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

-  Is er een recht op jeugd-ggz verankerd in de internationale wet- en regelgeving? 

- Was er voor 2015 een recht op jeugdzorg en jeugd-ggz en zo ja, hoe was dit verankerd  

            in de Nederlandse wet- en regelgeving?  

-  Wat houdt de jeugdhulpplicht van gemeenten in, hoe verhoudt dit zich tot de 

            doelstellingen in de Jw en wie houdt toezicht op gemeenten bij het naleven 

            van de jeugdhulpplicht? 

-  Hoe is de aanspraak op jeugd-ggz geregeld in de Jw en kan dit recht door de jeugdige 

            en zijn ouders worden afgedwongen bij het bestaan van wachtlijsten? 

                                                 
16 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8, 16, 17, 63, 148. 
17 Spronk-van der Meer 2014, p. 43-46. Palm, Hernandez-Quevedo e.a. 2017, p. 10. 
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-  Hoe verhoudt het internationale recht op gezondheidszorg zich tot de 

            Jw en de jeugdhulpplicht van gemeenten ten aanzien van de jeugd-ggz? 

§1.3   Leeswijzer 

Om de bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, maak ik gebruik van juridisch-

theoretisch onderzoek. Aan de hand van relevante (internationale) wet- en regelgeving, 

parlementaire geschiedenis, rechtspraak, literatuur en beleidsstukken zal ten eerste in hoofdstuk 

twee de internationale wet- en regelgeving betreffende het recht op gezondheidszorg voor 

kinderen worden besproken en zal de eerste deelvraag worden beantwoord. Vervolgens komt in 

het derde hoofdstuk het recht op jeugdzorg en jeugd-ggz tot 2015 aan bod, waarmee de tweede 

deelvraag zal worden beantwoord. In hoofdstuk vier wordt de jeugdhulpplicht van gemeenten 

besproken, de toegang tot jeugd-ggz, hoe de uitvoeringspraktijk zich verhoudt tot de 

doelstellingen in de Jw, het toezicht op gemeenten en het afdwingen van het recht op jeugd-ggz 

bij wachtlijstproblematiek. In dit vierde hoofdstuk worden deelvragen drie en vier beantwoord. 

In hoofdstuk vijf wordt de Jw en de uitvoeringspraktijk getoetst aan het internationale recht op 

gezondheidszorg. Op deelvraag vijf zal dan een antwoord worden gegeven. Tot slot worden in 

hoofdstuk zes de conclusies en aanbevelingen besproken. 
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Hoofdstuk 2.  Het recht op gezondheidszorg 

In dit tweede hoofdstuk wordt onderzocht hoe het recht op gezondheidszorg voor kinderen in 

het internationale recht is vastgelegd. Dit recht is belangrijk voor kinderen, omdat kinderen 

mogelijkheden hebben die het beste kunnen worden bereikt wanneer zij vanaf het begin van hun 

levensjaren worden gestimuleerd om deel te nemen in gezond gedrag. Een goede gezondheid is 

namelijk essentieel voor het waarmaken van de andere rechten uit het IVRK.
18

 

§2.1   Het recht op gezondheidszorg in artikel 24 IVRK 

‘De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke 

mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van de 

gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of 

haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden’.
19

 

Dit recht op gezondheidszorg voor kinderen staat verwoord in artikel 24 lid 1 IVRK, waarbij 

onder kind wordt verstaan ‘ieder mens jonger dan achttien jaar, (..)’ (artikel 1 IVRK). Op basis 

van dit artikel heeft elk kind onder de achttien jaar het recht op de best mogelijke mate van 

gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen, ook wel bekend als ‘the right to the highest 

attainable standard of health’. Dit is echter een vaag begrip en onderwerp van veel discussie.
20

 

In verschillende internationale documenten wordt het recht op gezondheidszorg dan ook wel 

gedefinieerd als: ‘the right to the highest attainable standard of health in view of the available 

financial resources’.
21

 Het recht op gezondheidszorg is met andere woorden afhankelijk van de 

beschikbare financiële middelen in een land.
22

 Dit impliceert een nogal vage en flexibele norm 

om te beoordelen of Staten deze norm nakomen.
23

 Volgens Fidler is het erkend dat de 

onbepaaldheid van het recht op gezondheidszorg het middelpunt van zwakte is in het realiseren 

van het recht op gezondheidszorg.
24

 Artikel 24 lid 1 jo. lid 4 IVRK sluit wat betreft haar 

flexibiliteit aan bij artikel 4 IVRK. Met betrekking tot de economische, sociale en culturele 

rechten, zoals het recht van het kind op gezondheidszorg (artikel 24 IVRK), zullen de Staten die 

partij zijn maatregelen nemen tot de maximale omvang van hun beschikbare middelen. Dit 

introduceert het concept van ‘progressieve realisatie’. Als het budget van de Staten op is en zij 

er alles aan hebben gedaan om de hoogst mogelijke mate van gezondheid met hun beschikbare 

middelen te realiseren, dan is dat voldoende om aan hun internationale verplichtingen te 

                                                 
18 Spronk-van der Meer 2014, p. 1, 39. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 7. 
19 Artikel 24 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20 november 1989, Trb. 1990, 46, 170 (IVRK). 
20 Spronk-van der Meer 2014, p. 8-9, 103, 141, 160, 184. 
21 Spronk-van der Meer 2014, p. 8, 25. Zie bijvoorbeeld de preambule van het Statuut van de WHO, artikel 12 IVESCR & artikel 4 jo. 24 

IVRK. 
22 Spronk-van der Meer 2014, p. 8, 25, 47, 107. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 23, 71-72. 
23 Leary 1994, p. 33 (The phrase implies a reasonable, not absolute standard (Leary 1994, p. 33). 
24 Fidler 2001, p. 348. 
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voldoen. Zij moeten in ieder geval voldoen aan de acute en minimale kernverplichtingen, zoals 

het realiseren van de basisgezondheidszorg en de toegang hiertoe.
25

 De bepaling ‘beschikbare 

middelen’ kan dan echter door Staten als excuus worden gebruikt om minder dan voldoende te 

presteren. Als Staten bijvoorbeeld het minimum niveau van het recht op gezondheidszorg 

hebben bereikt, dan kunnen zij stoppen met het verder realiseren van dit recht. Het recht van het 

kind op gezondheidszorg wordt hierdoor verzwakt.
26

 Er zijn echter landen die in een 

economische crisis verkeren, waardoor zij genoodzaakt zijn om in hun budget omtrent 

gezondheidszorg te snijden.
27

 Indien er bezuinigingen worden uitgevoerd, dan mag dit echter 

niet ten koste gaan van de reeds bereikte staat van gezondheidszorg. Staten mogen met andere 

woorden geen stap terug doen, waardoor het genot van het recht op gezondheidszorg zou 

kunnen worden belemmerd. Bij een economische crisis, mogen regressieve maatregelen alleen 

overwogen worden nadat alle andere opties zijn bekeken en verzekerd is dat kinderen de 

laatsten zijn die hierdoor worden geraakt. Hierbij moeten Staten aantonen dat maatregelen 

noodzakelijk, redelijk, proportioneel, non-discriminatoir en tijdelijk zijn en dat de rechten die 

aangetast worden zo snel mogelijk worden hersteld. De acute en de minimale 

kernverplichtingen mogen echter niet geschaad worden door een regressieve maatregel, ook 

niet in tijden van economische crisis.
28

 

Zoals hierboven benoemd is één van de minimum kernverplichtingen het realiseren van de 

basisgezondheidszorg. Dit is de hoofdroute die moet worden gevolgd om het recht van het kind 

op het genot van het hoogst haalbare niveau van gezondheid te realiseren.
29

 Deze 

basisgezondheidszorg is verankerd in artikel 24 lid 1 jo. lid 2 sub b IVRK en voornamelijk voor 

dit onderzoek van belang. Ex artikel 24 lid 1 IVRK erkennen de Staten die partij zijn, 

waaronder Nederland, het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke mate van 

gezondheidszorg en streven er naar te waarborgen dat geen enkel kind zijn/haar recht op deze 

gezondheidsvoorzieningen wordt onthouden.
30

 De lidstaten hebben met andere woorden een 

inspanningsverplichting.
31

 De begrippen ‘erkennen’ en ‘streven’ uit het eerste lid zijn volgens 

Spronk-van der Meer relatief zwakke wettelijke verplichtingen, in tegenstelling tot wat het 

                                                 
25 Spronk-van der Meer 2014, p. 47, 107, 237-238. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5, 2003, par. 6-8. Committee 
on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 72-73. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 19, 2016, 

par. 31. Friele, Bruning e.a. 2018, p. 174-175. 
26 Sepulveda 1994, p. 1. Spronk-van der Meer 2014, p. 160-161. 
27 Spronk-van der Meer 2014, p. 8, 103. 
28 Spronk-van der Meer 2014, p. 47. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5, 2003, par. 6-8. Committee on the Rights 

of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 72-73. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 19, 2016, par. 31. 

Friele, Bruning e.a. 2018, p. 174-175. 
29 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 4, 25, 28, 73 (sub b). Spronk-van der Meer 2014, p. 95-96, 160. 
30Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 28. Spronk-van der Meer 2014, p. 45. Het Verdrag is ingevolge 
artikel 49, tweede lid, op 8 maart 1995 in werking getreden voor het Koninkrijk der Nederlanden (Internationaal Verdrag inzake de rechten van 

het kind, New York, 20 november 1989, Trb. 1995, 92). 
31 Vonk e.a. 2016, p. 123. 
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Kinderrechtencomité zegt: ‘article 24, paragraph 1, imposes a strong duty’.
32

 Het tweede lid 

spreekt echter over de volledige verwezenlijking van het recht op gezondheid en het nemen van 

passende maatregelen. Dit geeft in tegenstelling tot het eerste lid kinderen een sterke aanspraak 

op het recht op gezondheidszorg, waaronder het recht op jeugd-ggz, en sluit aan bij de visie van 

het Kinderrechtencomité.
33

 Volgens Karsten kan deze verplichting als daadkrachtig en 

verordenend worden gezien en Van Bueren en Kasper zijn van mening dat dit artikel een kader 

biedt voor het stellen van prioriteiten bij het creëren van rechtvaardig gezondheidsbeleid.
34

 

Artikel 24 IVRK is echter ook breed geformuleerd. Volgens Detrick kan dit artikel in het 

internationaal humanitair recht worden gezien als de breedste bepaling van het 

gezondheidsrecht. Het laat dan ook ruimte over voor interpretatie, waarbij ‘General Comment 

(GC) No. 15’ van het VN-Kinderrechtencomité behulpzaam kan zijn.
35

 

Uit GC No. 15 blijkt dat het recht van het kind op gezondheidszorg een reeks van universele 

aanspraken omvat, zoals de toegang tot faciliteiten, goederen, diensten en voorwaarden die 

voorzien in gelijke kansen voor alle kinderen om te beschikken over het hoogst haalbare niveau 

van gezondheid.
36

 Om nationaal beleid betreffende de gezondheidszorg en medische 

programma’s te toetsen aan het internationale gezondheidsrecht, wordt gebruik gemaakt van de 

elementen beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit.
37

 Deze criteria 

worden ook wel ‘key features’ genoemd. Deze ‘key features’ zijn afkomstig uit GC No. 14 van 

de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en heeft het Kinderrechtcomité overgenomen.
38

 

Staten dienen er voor te zorgen dat in de gezondheidszorg aan deze criteria wordt voldaan.
39

 

Kinderen hebben op basis hiervan recht op beschikbare, toegankelijke, aanvaardbare en 

betaalbare gezondheidsvoorzieningen die van goede kwaliteit zijn, zoals behandeling, 

rehabilitatie en medicijnen. Deze voorzieningen dienen zo dicht mogelijk bij de woonomgeving 

van het kind en zijn familie te liggen. In het bijzonder hebben Staten de verplichting om te 

voorzien in passende behandelmethoden en revalidatie voor kinderen met problemen in de ggz, 

psychosociale stoornissen, emotionele problemen en het voorkomen van onnodige medicatie.
40

 

In Nederland valt dit onder de noemer jeugd-ggz.
41

 Het Kinderrechtencomité moedigt, naar 

aanleiding van de resolutie WHA65.4 van de Algemene Vergadering van de 

                                                 
32 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 28, 36-40. Spronk-van der Meer 2014, p. 45. Deze verplichting 

voor de overheid kan ook worden afgeleid uit artikel 3 lid 2 IVRK. 
33 Spronk-van der Meer 2014, p. 43-46. Palm, Hernandez-Quevedo e.a. 2017, p. 10. Committee on the Rights of the Child, General Comment 
No. 15, 2013, par. 28. 
34 Kasper 2010, p. 30, 32. Bueren, van, 1995, p. 300. 
35 Detrick 1999, p. 399. Spronk-van der Meer 2014, p. 43-46, 151. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013. 
36 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 24, 25, 28-30, 36-40. 
37 Cook, Dickens & Fathalla 2003, p. 188. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 112-116. 
38 Spronk-van der Meer 2014, p. 160-162, 174. 
39 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 25, 79, 104, 112-116. 
40 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 24, 25, 28-30, 36-40, 112-116. 
41 GGZ Nederland 2018, www.ggznederland.nl (zoek op: jeugd-ggz). 
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Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Staten dan ook aan om bij kinderen de geestelijke 

gezondheid te bevorderen en psychische stoornissen te voorkomen. Naar aanleiding van deze 

resolutie heeft de WHO, in overleg met de lidstaten, een actieplan ontwikkeld voor de jaren 

2013-2020.
42

 Mijns inziens bewijst dit actieplan hoe belangrijk het is als Staat om aan dit 

onderwerp aandacht te besteden en de jeugd-ggz toegankelijk te laten zijn voor alle kinderen. 

Volgens het Kinderrechtencomité moeten Staten daarom zorgen voor voldoende goed opgeleide 

mensen om het recht op gezondheidszorg voor kinderen in elke regio waar te maken. Kortom, 

kinderen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. Belemmeringen in de toegang tot deze 

gezondheidsvoorzieningen moeten worden opgespoord en worden weggenomen.
43

 In paragraaf 

2.2 zullen de ‘key features’ bij artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, 

Sociale en Culturele rechten (IVESCR) uitvoeriger worden besproken. 

Volgens het Kinderrechtencomité en Spronk-van der Meer moet bij het realiseren van het recht 

op gezondheidszorg voor kinderen in het bijzonder rekening worden gehouden met de paraplu 

artikelen van het IVRK (holistische benadering). Als eerste moet het recht op gezondheidszorg 

voor kinderen worden gewaarborgd en mag dit recht niet worden aangetast als gevolg van 

discriminatie (artikel 2 IVRK). Vervolgens moeten de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen bij het nemen van alle beslissingen inzake de gezondheid van kinderen 

(artikel 3 lid 1 IVRK). Het nadeel van dit artikel is dat het breed geformuleerd is, zodat 

verschillende interpretaties door verschillende Staten mogelijk zijn. Ten derde heeft het kind 

recht op leven en op toegang tot doorlopende zorg in alle verschillende fasen van zijn/haar 

leven (artikel 6 IVRK). Tot slot heeft het kind het recht om zijn/haar eigen mening te geven, 

rekening houdend met de leeftijd en rijpheid van het kind (artikel 12 IVRK), zoals het recht om 

alleen te praten met een vertrouwenspersoon of het geven of weigeren van toestemming voor 

een behandeling. Dit artikel kan in sommige situaties conflicteren met artikel 3 lid 1 IVRK. 

Deze artikelen dienen in samenhang met artikel 24 IVRK te worden gelezen.
44

  

Daarnaast zijn de artikelen 5 en 18 IVRK van belang bij het recht op gezondheidszorg van 

kinderen. In beginsel dragen namelijk ouders de verantwoordelijkheid om het recht op 

gezondheidszorg van hun te kind te waarborgen, vooral in de vroege kinderjaren. Zij spelen een 

belangrijke rol in de toegang tot de gezondheidszorg en dus in het uitoefenen van het recht op 

gezondheidszorg, rekening houdend met de zich ontwikkelende vermogens van het kind. Staten 

moeten hierbij passende hulp en bijstand verlenen aan ouders en zorgen dat 

                                                 
42 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 38, 39, 40. World Health Organization 2012, p. 8. World Health 

Organization 2013, p. 6, 7. 
43 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 27, 29. 
44 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 8-19. Spronk-van der Meer 2014, p.49-50, 56-60, 62-67. 

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14, 2013, par. 1, 13, 19, 26, 30, 77. 
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gezondheidsvoorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.
45

  

Tot slot dient volgens het Kinderrechtencomité rekening te worden gehouden met andere 

mensenrechten bepalingen. Artikel 41 IVRK geeft namelijk aan dat bij het toepassen van het 

recht op gezondheidszorg voor kinderen met bepalingen uit andere internationale 

rechtsbronnen, die het recht van kinderen op gezondheid verdergaand waarborgen, rekening 

moet worden gehouden. Artikel 24 en 41 IVRK creëren hierdoor gelijktijdig de mogelijkheid 

om een beroep te doen op andere internationale documenten, om zo het recht van het kind op 

het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid te realiseren.
46

 

§2.2   Andere internationale wet- en regelgeving 

De WHO was de eerste internationale organisatie die het recht op gezondheid formuleerde als 

een fundamenteel mensenrecht. Hun definitie werd de internationale standaard en staat 

verwoord in de preambule van het Statuut van de WHO (Statuut):
 47

  

‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is 

one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social condition’.
48

 

Om het recht op gezondheidszorg voor kinderen beter te begrijpen is volgens Spronk-van der 

Meer artikel 2 sub e Statuut relevant. In dit artikel wordt aangegeven dat de WHO zal helpen bij 

het verstrekken van gezondheidszorg en faciliteiten voor speciale groepen. Voor de definitie 

van wat onder deze ‘speciale groepen’ valt, kan worden aangesloten bij GC No. 14 ECOSOC. 

Op grond van paragraaf 12b van GC No. 14 ECOSOC vallen kinderen onder deze noemer en is 

dit Statuut belangrijk voor het feit dat kinderen een recht hebben op gezondheidszorg.
49

 

Twee jaar later is het bovenstaande recht op gezondheidszorg herbevestigd door de Verenigde 

Naties. In artikel 25 lid 1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is 

vastgelegd dat ‘een ieder recht heeft op een levenstandaard, die hoog genoeg is voor de 

gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen (..) geneeskundige 

verzorging en de noodzakelijke sociale diensten’. Onder ‘een ieder’ wordt ook het kind als 

zelfstandig rechtssubject verstaan, die onderdeel is van zijn gezin.
50

 

                                                 
45 Spronk-van der Meer 2014, p. 69-73. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 7, 2006, par. 2-4, 15-20, 24, 27. 
46 Spronk-van der Meer 2014, p. 151, 184. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 3. 
47 Spronk-van der Meer 2014, p. 18, 19, 24. Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie 1946, preambule. 
48 Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie 1946, preambule. 
49 Spronk-van der Meer 2014, p. 152-155. Economic and Social Council, General Comment No. 14 2000, par. 1, 7, 9, 12b. Committee on the 

Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 4. 
50 Spronk-van der Meer 2014, p. 24, 152-153.  
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Tot slot is dit fundamentele mensenrecht vastgelegd in artikel 12 IVESCR: ‘Staten die partij 

zijn bij dit verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en 

geestelijke gezondheid’. Dit recht is in lijn met het Statuut van de WHO, maar kan ten opzichte 

van artikel 24 IVRK als minder breed worden beschouwd. Artikel 24 IVRK bevat namelijk niet 

specifiek de zinsnede ‘lichamelijke en geestelijke gezondheid’. Gezien de verdere uitleg van dit 

recht in GC No. 14 ECOSOC sluit dit recht echter wel aan op artikel 24 IVRK. Het recht op de 

hoogst mogelijke mate van gezondheid moet aldus worden opgevat als een recht op het genot 

van verschillende faciliteiten, goederen, diensten en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het hoogst haalbare niveau van gezondheid. Om dit recht voor kinderen te 

verwezenlijken zijn in paragraaf 12 van GC No. 14 ECOSOC de eerdergenoemde ‘key features’ 

opgenomen.
51

 Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de werking van de gezondheidszorg 

en de faciliteiten voor de gezondheidszorg, goederen, diensten en programma’s in voldoende 

mate aanwezig moeten zijn in de verdragsstaat (§12a). De toegankelijkheid houdt in dat 

gezondheidsvoorzieningen, goederen, diensten en informatie gemakkelijk, betaalbaar en veilig 

toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen zonder discriminatie (§12b). Aanvaardbaarheid 

vereist dat alle gezondheidsvoorzieningen, goederen en diensten respectvol moeten zijn naar de 

cultuur en het geslacht van de kinderen (§12c). En tot slot wordt onder goede kwaliteit verstaan 

dat gezondheidsvoorzieningen, goederen en diensten medisch en wetenschappelijk passend 

moeten zijn en van goede kwaliteit, zoals geschoold medisch personeel (§12d). Kortom, artikel 

12 IVESCR erkent het recht van kinderen op het genot van de grootst mogelijke mate van 

gezondheid en op gelijke toegang tot alle faciliteiten voor de behandeling van ziekten, zowel 

fysiek als mentaal (jeugd-ggz). Dit sluit aan bij artikel 24 IVRK.
52

 Wanneer een Staat niet 

bereid is om het maximale niveau van zijn beschikbare middelen te gebruiken om het recht op 

gezondheidszorg voor het kind te realiseren, dan schendt de Staat zijn verplichting onder artikel 

12 IVESCR.
53

 

§2.3   Conclusie 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het recht op gezondheidszorg, waaronder 

het recht op jeugd-ggz, stevig verankerd is in de internationale wet- en regelgeving, maar 

afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen van een Staat. Dit argument zouden 

Staten kunnen gebruiken als ‘escape’ om onder de verplichting van het realiseren van het recht 

op gezondheidszorg te kunnen komen. Staten mogen echter geen stap terug doen ten aanzien 

                                                 
51 Ling, 1993, p. 109. Spronk-van der Meer 2014, p. 24-25, 44, 151-172. Economic and Social Council, General Comment No. 14, 2000, par. 1, 
7, 9, 12a-d, 14-17, 22.  
52 Ibidem noot 51. 
53 Economic and Social Council, General Comment No. 14, 2000, par. 47-49. 
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van het niveau dat zij reeds hebben bereikt, zeker niet bij de minimale kernverplichtingen. Het 

recht van het kind op gezondheidszorg staat niet alleen verwoord in artikel 24 IVRK, maar ook 

in andere mensenrechten bepalingen. Artikel 24 IVRK dient dan ook in samenhang te worden 

gelezen met deze andere mensenrechten bepalingen, maar ook met de andere artikelen uit het 

IVRK. Samen maken deze bepalingen het recht op gezondheidszorg en 

gezondheidsvoorzieningen voor kinderen sterker. Nederland is partij bij deze verdragen en 

dient dan ook dit recht op gezondheidszorg voor kinderen waar te maken (artikel 93 jo. 94 

Grondwet (Gw)). De vraag is hoe Nederland dit recht heeft verankerd in haar wet- en 

regelgeving en daardoor haar rol in het waarmaken van het recht op gezondheidszorg voor 

kinderen kan vervullen. Hoe het recht op gezondheidszorg in Nederland was/is geregeld wordt 

in de volgende hoofdstukken behandeld. 
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Hoofdstuk 3. Het recht op zorg en jeugd-ggz in de Wjz, Zvw & AWBZ 

In hoofdstuk twee is uiteengezet dat in diverse internationale standaarden het recht op 

gezondheidszorg voor kinderen is verankerd. In Nederland was dit recht op gezondheidszorg 

voor kinderen in de jeugd-ggz tot 2015 verankerd in de Zvw en de AWBZ.
54

 Dit recht op jeugd-

ggz is echter bij de inwerkingtreding van de Jw vervallen en vervangen door een 

jeugdhulpplicht van gemeenten. Dit hoofdstuk is van belang om een vergelijking te maken met 

de jeugdhulpplicht van gemeenten in de Jw. 

§3.1   Aanspraak op jeugdzorg onder de Wjz 

Voordat op 1 januari 2015 de Jw in werking trad, regelde de Wjz de aanspraak op, de toegang 

tot en de bekostiging van de jeugdzorg. De doelstellingen van de Wjz waren: 

‘het versterken van de voorliggende voorzieningen, de totstandkoming van één centrale 

herkenbare, bekende, laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg, zijnde het bureau jeugdzorg, de 

totstandkoming van een passend en samenhangend zorgaanbod en het versterken van de positie 

van de cliënt’.
55

  

Op basis van deze doelstellingen werd er één centraal toegangspunt gecreëerd die herkenbaar, 

laagdrempelig en bekend moest zijn, waar de jeugdige en zijn ouders terecht konden. Dit 

toegangspunt was Bureau Jeugdzorg (BJZ) en zij had als taak te beoordelen of en zo ja welke 

vorm van jeugdzorg de cliënt nodig had. De zorgaanbieder was vervolgens belast met het 

uitvoeren van de jeugdzorg waarop de cliënt aanspraak had.
56

 BJZ vormde het enige en 

onafhankelijke toegangspunt tot de jeugdzorg, maar was ook het toegangspunt voor onder 

andere de jeugd-ggz. Door deze wijze werd voorzien in één uniform toegangspunt binnen één 

wettelijk kader van verschillende vormen van jeugdzorg, die verder onder verschillende 

wettelijke regimes vielen.
57

 

Voor het bereiken van de doelstelling ‘het versterken van de positie van de cliënt’, werd het 

recht op jeugdzorg wettelijk verankerd in de Wjz.
58

 Ex artikel 3 lid 1 Wjz hadden cliënten 

namelijk een aanspraak op jeugdzorg. Voor de aanspraak op jeugdzorg, maar ook voor andere 

vormen van zorg zoals de jeugd-ggz, werd beoordeeld of zorg benodigd was en werd door BJZ 

een indicatiebesluit afgegeven. De aanspraak op jeugd-ggz werd verder geregeld via de Zvw 

                                                 
54 Ex artikel 22 lid 1 Gw is de Staat verplicht om maatregelen te treffen betreffende de volksgezondheid. Op basis hiervan heeft de wetgever 

diverse wetten opgesteld, zoals de Zvw, AWBZ, Wjz, Jw etc. Het recht op zorg kan dus worden afgeleid uit artikel 22 lid 1 Gw (Doek & 

Vlaardingerbroek 2009, p. 611). 
55 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 1, 5-6. 
56 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 743-745. Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), 15-17 
57 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 6-10, 12, 14-16, 18. 
58 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 5-6, 8. 
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of/en AWBZ, mits er aanspraak onder deze wetten bestond (zie §3.2).
59

 Daarnaast hadden de 

huisarts en de medisch specialist de bevoegdheid om jeugdigen rechtstreeks door te verwijzen 

naar de jeugd-ggz, dat viel onder de Zvw en/of AWBZ. Hiervoor was geen indicatiestelling van 

BJZ benodigd.
60

 

De aanspraak op jeugdzorg werd verder uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wet op de 

jeugdzorg (UWjz). Onder deze aanspraak viel de jeugdhulp, het verblijf en de 

observatiediagnostiek. De jeugdhulp omvatte behandeling en begeleiding, zoals het 

verminderen of voorkomen van verergering van psychische problemen. Er bestond geen 

aanspraak op jeugdhulp indien de psychische of gedragsproblemen hun oorzaak vonden in een 

psychiatrische aandoening van de jeugdige die zodanig van aard was dat een psychiatrische 

aanpak noodzakelijk was. Onder verblijf werd verstaan het aanbieden van verblijf met een 

passend pedagogisch klimaat. Er bestond geen aanspraak op verblijf indien verblijf 

noodzakelijk was zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 Besluit zorgaanspraken AWBZ (oud) of 

geneeskundige zorg zoals bedoeld in artikel 2.4 Besluit Zorgverzekering (oud). 

Observatiediagnostiek omvatte het onderzoeken van een jeugdige gericht op het verkrijgen van 

gegevens voor het nemen van een indicatiebesluit (was een cliënt aangewezen op jeugdzorg en 

zo ja welke zorg was het meest passend?).
61

 Het indicatiebesluit van BJZ was nodig om het 

recht op jeugdzorg uit te kunnen oefenen (artikel 5 lid 2 Wjz).
62

 BJZ bood ondersteuning en 

begeleiding bij het verwezenlijken van deze aanspraak.
63

 Indien de cliënt niet zelf zijn 

aanspraak te gelde kon of wilde maken, dan kon BJZ namens of ten behoeve van de cliënt de 

aanspraak op jeugdzorg verwezenlijken. BJZ had direct contact met de zorgaanbieders en 

hierdoor werd de realisering van deze aanspraak bevorderd.
64

 De zorgaanbieders hadden een 

wettelijke verplichting tot levering van de geïndiceerde jeugdzorg.
65

 De aanspraak op jeugdzorg 

gold voor een termijn van maximaal één jaar, tenzij er sprake was van jeugd-ggz. Indien de 

jeugdige na twee jaar nog steeds was aangewezen op jeugd-ggz, dan kon een indicatiebesluit 

voor een langere termijn worden afgegeven.
66

 Dit moesten wel vormen van jeugd-ggz zijn 

waarop ingevolge de Zvw en/of AWBZ aanspraak bestond (zie §3.2). 

                                                 
59 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 6, 10-11. Ex artikel 14 lid 3, 4 Zvw (oud) was BJZ bevoegd om een indicatiestelling af te 
geven voor jeugd-ggz uit de Zvw of AWBZ. Om de toegang en aanspraak voor de jeugd-ggz via aparte wetten te laten verlopen komt door de 

aparte financiering van de AWBZ en de Zvw (Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 10-11). 
60 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 758. Artikel 3 lid 5 Wjz jo. artikel 10 lid 1, 2 UWjz. Nota van Toelichting UWjz, p. 38. 
61 Artikel 2, artikel 3 lid 1 sub a, 2 sub a en b, artikel 4 lid 1, 2 sub b, artikel 5 lid 1 UWjz. 
62 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 15-18. 
63 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 18. Artikel 10 lid 1 sub f Wjz. 
64 Ibidem noot 62. 
65 Op grond van artikel 3 lid 1-3, 6-7 Wjz (zie ook: Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 745). 
66 Artikel 23 lid 1 onder b UWjz jo. artikel 5 lid 1 onder b Wjz.  
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De provincie waarin de jeugdige voorafgaand aan de aanvang van de jeugdzorg zijn duurzame 

verblijf had, was uiteindelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de aanspraak op 

jeugdzorg (artikel 3 lid 2 Wjz). De provincie had de verplichting er voor te zorgen dat 

rechthebbenden binnen een redelijke termijn hun aanspraak op jeugdzorg konden 

verwezenlijken.
67

 Onder deze verplichting viel ook het recht om deze aanspraak in een andere 

provincie tot gelding te brengen (artikel 3 lid 7 Wjz).
68

 Om dit te kunnen verwezenlijken moest 

er voldoende gesubsidieerde jeugdzorg van allerlei soorten aanwezig zijn. Indien de jeugdige 

zijn aanspraak niet tot gelding kon brengen, bijvoorbeeld omdat de jeugdzorg waarop hij 

aanspraak had niet beschikbaar was, dan kon hij via de burgerlijke rechter door een vordering 

tot onmiddellijke nakoming zijn aanspraak bij de provincie afdwingen. De rechter moest 

vervolgens beoordelen of er een spoedeisend belang van de jeugdige was en dat de provincie in 

haar wettelijke verplichting te kort was geschoten en daardoor een verplichting had tot 

onmiddellijke nakoming.
69

 

§3.2   Aanspraak op jeugd-ggz onder de Zvw/AWBZ 

BJZ was, zoals bovengenoemd, ook het toegangspunt voor de jeugd-ggz. Op basis van de 

indicatiestelling door BJZ hadden jeugdigen een wettelijke aanspraak op jeugd-ggz op grond 

van de Zvw en/of AWBZ, net zoals er een aanspraak op grond van de Wjz bestond.
70

 Uit deze 

aanspraken vloeit een recht op jeugd-ggz voort.
71

 BJZ stelde vast of de jeugdige wegens een 

psychiatrische aandoening ggz nodig had op grond van de Zvw en/of de AWBZ.
72

 Bij de keuze 

op welke wet de aanspraak moest worden gebaseerd, moest eerst worden gekeken of de 

jeugdige aanspraak had op jeugd-ggz dat viel onder de Zvw.
73

 

Onder de Zvw viel de volledige extramurale zorg en het eerste jaar intramurale curatieve ggz.
74

 

Extramurale zorg betreft de zorg aan jeugdigen die niet in een instelling verblijven, maar zorg 

verkrijgen bijvoorbeeld op afspraak bij een zorgaanbieder.
75

 Intramurale zorg houdt dus in dat 

                                                 
67 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 12. De verplichting van de provincie om het recht op jeugdzorg te verwezenlijken vloeit 

rechtstreeks voort uit de Wjz (Rb. Zwolle 9 maart 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AV5211, R.O. 3). 
68 Rb. Zwolle-Lelystad 4 april 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BA2599, R.O. 4.5, 4.8. 
69 Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 12. Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 746. Rb. Zwolle-Lelystad 4 april 2007, 

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA2599, R.O. 4.1, 4.6, 4.15, 4.19, 5.1-5.4. 
70 Artikel 6 lid 1-3, artikel 10 lid 1 AWBZ (oud) jo. artikel 2 lid 1 Besluit zorgaanspraken AWBZ (oud) jo. artikel 11 lid 1,3 jo. artikel 14 lid 3 
Zvw (oud) jo. artikel 2.1 lid 1, 3 jo. 2.4 lid 1 Besluit Zorgverzekering (oud). Zie ook: Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 11. 
71 Kamerstukken II 2002/03, 25 170, 28 600 XVI, Nr. 31, p. 2. 
72 Artikel 5 lid 2 sub b Wjz jo. artikel 14 lid 3 Zvw (oud). Artikel 9b lid 4, 5 AWBZ (oud) (Niet het reguliere indicatieorgaan CIZ, maar BJZ 
besloot of een jeugdige cliënt is aangewezen op Jeugd-GGZ in het kader van de AWBZ) jo. artikel 3 lid 5 Wjz. Zie ook: Jeugdzorg Nederland 

2014, p.1, 20, 95-96. 
73 Artikel 2 lid 1 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (oud). 
74 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (AL/BR-0009), p. 4. Rijksoverheid 2010, p. 75. Kamerstukken II 2001/02, 28 168, nr. 3 (MvT), p. 10-11. 

Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 12, 63. Deze bekostiging komt uit een van tevoren vastgesteld budget ten laste van de kas 

van de Rijksoverheid en de betaalde premie van de burger (Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 35, 165. Zie ook artikel 71-76 
Zvw (oud)). Tekorten in het budget worden opgevangen door reserves en fondsen (Rijksoverheid 2018, www.rijksbegroting.nl (zoek op: 

Rijksbegroting 2013)). 
75 Monitor Langdurige Zorg 2018, www.monitorlangdurigezorg.nl (zoek op: Extramurale zorg). 
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er onder de Zvw zorg werd verleend aan jeugdigen die één jaar onafgebroken in een instelling 

verbleven.
76

 Curatief betekent dat de ggz gericht is op genezing.
77

  

De zorgverzekeraar was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorg en moest zich houden 

aan het indicatiebesluit van BJZ.
78

 Ex artikel 11 lid 1 en 3 Zvw (oud) had de zorgverzekeraar 

een zorgplicht jegens zijn verzekerden. Deze zorgplicht moest de zorgverzekeraar neerleggen in 

een privaatrechtelijke zorgverzekeringsovereenkomst en deze verhouding werd beheerst door 

de regels van dwingendrechtelijke aard.
79

 In die overeenkomst werd bepaald dat de verzekerde 

recht had op zorg waaraan hij behoefte had (naturaverzekering) of recht had op vergoeding van 

de kosten van de zorg (restitutieverzekering).
80

 Deze zorg moest binnen de Treeknormen 

worden gerealiseerd (zie bijlage 2).
81

 De jeugdige had recht op bemiddeling van zijn 

zorgverzekeraar indien het niet de benodigde zorg verkreeg. De zorgverzekeraar moest, 

ongeacht de overeengekomen prestatiewijze in de zorgverzekeringsovereenkomst, de jeugdige 

helpen.
82

 Indien er sprake was van een geschil, dan was de burgerlijke rechter bevoegd om van 

dit geschil kennis te nemen.
83

 Wanneer de jeugdige/wettelijke vertegenwoordiger(s) het niet 

eens was met de uitspraak van de rechter, dan kon hij hoger beroep instellen bij het gerechtshof 

en ten slotte cassatie bij de Hoge Raad. Omdat er echter nadelen zijn verbonden aan de 

burgerlijke rechtsbescherming, zoals de kosten en de lange termijnen, voorzag de Zvw in een 

laagdrempelige mogelijkheid voor de jeugdige/wettelijke vertegenwoordiger(s) om geschillen 

met de zorgverzekeraar aan een onafhankelijke instantie voor te leggen. Indien de 

jeugdige/wettelijke vertegenwoordiger(s) het niet eens was met uitkomst van de 

geschillenregeling, dan kon hij zich altijd nog tot de burgerlijke rechter wenden.
84

 Voldeed de 

zorgverzekeraar niet aan zijn zorgplicht dan was er sprake van wanprestatie en moest hij, 

behoudens overmacht door bijvoorbeeld faillissement, de geleden schade van de jeugdige 

vergoeden. Wanneer er sprake was van overmacht bij het leveren van cruciale zorg (zoals het 

leveren van zorg onder de AWBZ), dan nam de overheid de verantwoordelijkheid op zich om 

de zorg beschikbaar te houden door een vangnetaanbieder op te richten.
85

 

                                                 
76 Monitor Langdurige Zorg 2018, www.monitorlangdurigezorg.nl (zoek op: Intramurale zorg). Zie voor intramurale zorg: Artikel 2 lid 1 jo. 13 
lid 1, 2 Besluit Zorgaanspraken AWBZ (oud) jo. artikel 2.10 lid 1 Besluit Zorgverzekering (oud). 
77 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (BR/CU-5073), p. 2. 
78 Jeugdzorg Nederland 2014, p. 20, 84. 
79 Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 28, 45. Rb. Arnhem 2 maart 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA0940, R.O. 5. HR 19 

december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679, R.O. 3.5.1. Zie voor de verzekeringsovereenkomst ook Titel 17 van Boek 7 BW. 
80 Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 28, 45. Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (TH/BR-008), p. 5. Zie de kantlijn bij de wettekst 

van artikel 11 Zvw (oud) (‘recht op prestaties’). 
81 Kamerstukken II 2002/03, 25 170, 28 600 XVI, Nr. 31, p. 1-2, 4-5. 
82 Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 34. 
83 Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 45. Rb. Arnhem 2 maart 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA0940, R.O. 5. 
84 Kamerstukken II 2003/04, 29 763, Nr. 3 (MvT), p. 45. Artikel 114 lid 1-4 Zvw (oud). 
85 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (TH/BR-008), p. 5-6. Stb. 2012, 396, p. 9, 14. 
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Onder de AWBZ werd alle niet-geneeskundige extramurale zorg, verblijf zonder behandeling 

en voortgezet verblijf met behandeling na 365 dagen (intramurale langdurige ggz) bekostigd.
86

 

Ex artikel 6 lid 1-3 AWBZ (oud) had de jeugdige een recht op zorg en rustte er een zorgplicht 

op de AWBZ-verzekeraar. Deze zorgplicht hield een resultaatsverplichting in en betekende dat 

de jeugdige zijn/haar aanspraken kon realiseren zoals was vastgesteld in het indicatiebesluit van 

BJZ.
87

 Tussen de jeugdige en de AWBZ-verzekeraar kwam echter geen overeenkomst tot stand, 

zoals dat wel onder de Zvw het geval was.
88 

De zorgplicht vloeide namelijk voort uit de AWBZ 

zelf, bijvoorbeeld als een zorgaanbieder wegviel dan moest de AWBZ-verzekeraar zelf een 

alternatief regelen voor zijn verzekerden.
89

 Ook hier golden de Treeknormen, waarbinnen de 

ggz voor de jeugdige moest worden gerealiseerd.
90

 Indien de jeugdige/wettelijke 

vertegenwoordiger(s) het niet eens was met de beslissing van de AWBZ-verzekeraar, dan 

konden zij bezwaar aantekenen bij de AWBZ-verzekeraar en eventueel beroep instellen bij de 

bestuursrechter (via de versnelde behandeling) en hoger beroep bij de Centrale Raad van 

Beroep (CRvB).
91

 

Het was echter ook mogelijk dat jeugdigen tegelijkertijd een aanspraak hadden op jeugd-ggz, 

dat viel onder de Zvw, en op jeugd-ggz dat viel onder de AWBZ. Een jeugdige kon 

bijvoorbeeld aanspraak maken op langdurig verblijf wegens een psychiatrische aandoening 

(AWBZ) en gelijktijdig op een psychiatrische behandeling zonder verblijf wat gericht was op 

genezing (curatieve ggz, Zvw).
92

 Ggz-zorgaanbieders hebben dan te maken met een AWBZ-

budget en een Zvw-budget. Tussen deze budgetten kon met financiële middelen worden 

geschoven.
93

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) was tot 2015 toezichthouder van de AWBZ en de Zvw. 

Zij viel onder de overheid en was verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de 

zorgverzekeringen, waaronder het verwezenlijken van de aanspraak op jeugd-ggz.
94

 

                                                 
86 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (AL/BR-0009), p. 4. Rijksoverheid 2010, p. 75. Zie ook: Artikel 2 lid 1 jo. 13 lid 1, 2 Besluit 
Zorgaanspraken AWBZ (oud) jo. artikel 2.10 lid 1 Besluit Zorgverzekering (oud). Deze bekostiging komt uit een van tevoren vastgesteld 

budget ten laste van de kas van de Rijksoverheid en de betaalde premie door de burger (Zorginstituut Nederland 2018, 

www.zorginstituutnederland.nl (zoek op: AWBZ 2013). Tekorten in het budget worden opgevangen door reserves en fondsen (Rijksoverheid 
2018, www.rijksbegroting.nl (zoek op: Rijksbegroting 2013)). Op verblijf bestond slechts aanspraak indien de jeugdige was aangewezen op 

verblijf van meer dan drie etmalen per week (artikel 9 lid 2 Besluit zorgaanspraken AWBZ). 
87 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (TH/BR-008), p. 5. 
88 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (TH/BR-008), p. 5. Zie ook: artikel 65 lid 1 AWBZ (oud). 
89 Ibidem noot 87. 
90 Kamerstukken II 2002/03, 25 170, 28 600 XVI, Nr. 31, p. 1-2, 4. 
91 Artikel 58 jo. 59 jo. 61 AWBZ (oud)  jo. Afdeling 8.2.3 jo. Bijlage 2, hoofdstuk 4 Awb (oud). 
92 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (AL/BR-0009), p. 4. Nederlandse Zorgautoriteit 2016 (BR/REG-17109), p. 4, 17. Jeugdzorg Nederland 

2014, p. 20. 
93 Nederlandse Zorgautoriteit 2013 (AL/BR-0009), p. 4. 
94 Graaf, van de, 2012, p. 184. Artikel 6 lid 3 jo. artikel 33 lid 1, 2 AWBZ. De Nza is nog steeds toezichthouder van de Zvw (oud) (artikel 16 

onder b, d jo. artikel 24 Wet marktordening gezondheidszorg).  
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§3.3   Discussie jeugd-ggz in de Jw  

De parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg heeft in mei 2010 aangegeven dat 

het bovengenoemde stelsel te veel langs elkaar heen werkte. De geldstromen waren complex en 

gescheiden, er waren veel indicatiestellingen en er was geen sprake van integrale 

samenwerking. Dit had tot gevolg dat het kind niet tijdig de juiste zorg kreeg. Volgens de 

werkgroep moest het systeem ‘ontschotten’ door het creëren van één verantwoordelijke 

overheid met één gebundelde financieringsstroom. Dit was volgens hun mogelijk door de 

verantwoordelijkheid voor alle vormen van zorg aan jeugdigen te beleggen bij de gemeente. De 

gemeente kon op lokaal niveau maatwerk bieden (dichter bij huis), sneller signaleren en 

handelen. Hierdoor ontstonden meer mogelijkheden voor integrale diagnostiek en zorg aan 

jeugdigen met problematiek op meerdere gebieden, ontstond een financiële prikkel om te 

investeren in de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders en lichtere vormen van zorg in te 

zetten, met als doel het verminderen van de duurdere jeugd-ggz. Dit heeft tot gevolg gehad dat 

in 2015 de Jw in werking is getreden en dat de jeugd-ggz overgeheveld is van de Zvw/AWBZ 

naar de Jw. De jeugdige kan daardoor op bovenstaande wetten, op basis waarvan de jeugdige 

een recht had op jeugd-ggz, geen beroep meer doen. Voor het verkrijgen van jeugd-ggz is de 

jeugdige vanaf nu afhankelijk van de Jw en niet langer van de Zvw/AWBZ.
95

 

Over deze overheveling zijn grote zorgen geuit. Voornamelijk door het Landelijk Platform 

GGz, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), 

GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Oosterhoff. Zij hebben hun mening tegen de 

decentralisatie van de jeugd-ggz naar de gemeenten uitgesproken richting de Kamercommissie. 

Hun grootste zorg was dat het recht op jeugd-ggz voor de jeugdige zou verdwijnen. Volgens 

Oosterhoff spreekt de Jw namelijk niet meer over gezondheidszorg, maar van jeugdhulp. Dit 

komt door het feit dat de Jw primair een participatiewet is en géén zorgwet. Dit heeft tot gevolg 

dat de gezondheidsrechtelijke wetten niet meer van toepassing zijn op de jeugd-ggz. Men kan 

hierdoor niet meer kwalificeren welk deel van de jeugdhulp gezondheidszorg is.
96

 Daarnaast 

bestaat volgens de ggz-sector de kans dat gemeenten niet voldoende budget reserveren, 

waardoor zij deze vorm van zorg niet meer kunnen betalen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen en 

hun ouders het risico lopen dat ze nergens meer terecht kunnen. Door onvoldoende budget 

                                                 
95 Kamerstukken II 2009/10, 32 296, nr. 8, p. 4-5, 11-12. Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 50, 63. Dijk, van, 2016, p. 22. 

Vermeiren 2013, blogs.kenniscentrum-kjp.nl (zoek op: De illusie van ontschotte jeugdzorg). Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel van de 

Jw is, in opdracht van het Ministerie van VWS, onderzocht of er een mogelijkheid bestond om de jeugd-ggz in de Zvw te behouden en het recht 

op zorg te laten bestaan. Dit bleek echter niet de beste keuze om te sturen op integrale zorg aan gezinnen. De regering is daarom blijven 

vasthouden aan het besluit om de jeugd-ggz over te hevelen naar de gemeenten (zie het onderzoek van Gastel, van, 2012, Kamerstukken I 

2013/14, 33684, I, p. 1-3). 
96 GGZ Nederland, persbericht 8 oktober 2013. Platform GGZ 2013, www.platformggz.nl (zoek op: Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd 

petitie aan). Oosterhoff 2013, blogs.kenniscentrum-kjp.nl (zoek op: Is er nog jeugd-GGZ na de Jeugdwet?). Kamerstukken II 2012/13, 33 684, 

nr. 3 (MvT), p. 104. 
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bestaat ook de kans dat ggz-aanbieders niet voldoende specialisten in dienst kunnen houden om 

de juiste zorg te leveren, waardoor de jeugd-ggz onbereikbaar wordt voor jeugdigen. Volgens 

hen moet de jeugd-ggz in de Zvw blijven, waar het thuis hoort, maar wel onder de voorwaarde 

dat samenwerking wordt gestimuleerd.
97

 Vermeiren en Bisschops beamen dit. De jeugd-ggz 

valt onder de gezondheidszorg en moet onderdeel blijven van het recht op medische zorg, dat 

verankerd is in de Zvw.
98

 

Om de jeugd-ggz niet te laten overhevelen naar gemeenten heeft mevrouw V. Bergkamp van 

D66 een amendement ingediend, welke echter niet op voldoende steun van de Tweede Kamer 

heeft kunnen rekenen. Volgens Bergkamp ontstaat er met name een ‘knip’ tussen kinderen met 

een somatische aandoening en kinderen met een geestelijke aandoening. Kinderen met een 

somatische aandoening vallen namelijk nog onder de Zvw.
99

 Deze aandoeningen komen echter 

vaak samen in beeld en zal volgens Vermeiren voor veel betalingsproblemen zorgen.
100

 De 

KNMG, GGZ-Nederland en Zorgverzekeraars Nederland beamen dit ook. Zo’n ‘knip’ is 

volgens hen ongunstig voor de ontwikkeling binnen de jeugd-ggz. Bovendien zouden 

gemeenten de deskundigheid missen om de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz op zich te 

kunnen nemen.
101

 Hierdoor zal volgens de jeugd-ggz sector expertise verloren gaan.
102

 Ook 

ontstaat er volgens KNMG, GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Bergkamp en 

Bisschops een ‘knip’ met de volwassen-ggz, dat nog wel onderdeel is van de Zvw. De 

gemeente blijft namelijk tot het achttiende levensjaar verantwoordelijk. Daarna gaat het 

eventueel over naar de verzekerde zorg onder de Zvw.
103

 Indien een jeugdige na zijn achttiende 

jaar dezelfde zorg wil blijven houden, dan bestaat er volgens Vermeiren een kans dat hij/zij van 

hulpverlener moet veranderen
104

 en dit kan volgens Bisschops een gevaar opleveren voor de 

continuïteit van de zorg.
105

 Ook verschillen de budgetten per gemeente en zullen gemeenten, 

volgens Vermeiren, een onvoldoende zorgbudget hebben, waardoor er wachtlijsten ontstaan en 

wisselt de wachttijd per gemeente. ‘Hoe snel en welke hulp een kind krijgt, hangt dus af van 

waar het woont. Dat is rechtsongelijkheid en druist in tegen de Rechten van het Kind.’
106

 

                                                 
97 GGZ Nederland, persbericht 8 oktober 2013. Platform GGZ 2013, www.platformggz.nl (zoek op: Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd 

petitie aan). 
98 Dijk, van, 2016, p. 22. Bisschops 2016, www.volkskrant.nl (zoek op: Recht op gezondheidszorg geldt ook voor depressief kind). 
99 Kamerstukken II 2013/14, 33 684, nr. 29, p. 3-4. Kamerbrief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & de 

Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 oktober 2013, p. 4. 
100 Vermeiren 2013, blogs.kenniscentrum-kjp.nl (zoek op: De illusie van ontschotte jeugdzorg). 
101 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 104. 
102 VNG 2018, www.vng.nl (zoek op: Jeugd-GGZ). 
103 Kamerstukken II 2013/14, 33 684, nr. 29, p. 3-4. Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 50, 51, 104. Bisschops 2016, 
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104 Vermeiren 2013, blogs.kenniscentrum-kjp.nl (zoek op: De illusie van ontschotte jeugdzorg). 
105 Bisschops 2016, www.volkskrant.nl (zoek op: Recht op gezondheidszorg geldt ook voor depressief kind). 
106 Dijk, van, 2016, p. 21-22. Zie bijvoorbeeld de Meicirculaire gemeentefonds 2017 voor de verschillen in de budgetten tussen gemeenten, 

waarbij het domein ‘jeugd’ valt onder de integratie-uitkering sociaal domein (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017,  

p. 19, 60-128). 
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Bisschops deelt deze zorgen.
107

 Indien jeugdigen straks niet de zorg krijgen die zij nodig 

hebben, dan zal dit, volgens Vermeiren en Bisschops, in strijd zijn met de zorgplicht en de 

rechten van het kind op gezondheid, hetgeen een wettelijk recht is in Nederland. Een kind met 

een depressie heeft namelijk net zo goed recht op gezondheidszorg als een kind met een 

gebroken been.
108

 Volgens Vermeiren ‘spiegelt de overheid ons voor hoe mooi de ontschotte 

jeugdzorg wordt na 2015’. Dit is echter een illusie, waarvoor jeugdigen en hun ouders een hoge 

prijs zullen betalen.
109

 

§3.4   Conclusie 

Jeugdigen hadden op basis van de Wjz een recht op jeugdzorg en op grond van de Zvw en/of 

AWBZ een recht op jeugd-ggz. Jeugdigen konden het recht op jeugdzorg onder de Wjz en het 

recht op jeugd-ggz onder de Zvw/AWBZ verwezenlijken door een gang naar de rechter. Nu is 

echter de Wjz, met haar recht op jeugdzorg, vervallen en valt de jeugd-ggz niet meer onder de 

Zvw/AWBZ, waar het recht op jeugd-ggz was verankerd. In de nieuwe Jw is geen recht op 

jeugdzorg/jeugd-ggz vastgelegd, maar enkel een jeugdhulpplicht. Hoe moeten jongeren in de 

jeugd-ggz hun recht op gezondheidszorg dan waarmaken? In het volgende hoofdstuk zal 

worden besproken hoe de toegang tot de jeugd-ggz in de Jw is geregeld, hoe het recht op jeugd-

ggz is vorm gegeven in de jeugdhulpplicht van gemeenten en of de zorgen van de 

bovengenoemde tegenstanders waarheid zijn geworden.  
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Hoofdstuk 4.  Jeugd-ggz en de jeugdhulpplicht 

Naar aanleiding van de analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning 

Jeugdzorg en de evaluatie op de Wjz zijn belangrijke tekortkomingen in het stelsel van de Wjz, 

Zvw en de AWBZ vastgesteld (zie §3.3).
110

 Op basis van deze bevindingen werd in 2013 het 

wetsvoorstel voor de Jw ingediend, hetgeen in 2014 is aangenomen en in 2015 in werking is 

getreden.
111

 In de Jw is het recht op jeugdzorg komen te vervallen en is in de plaats van deze 

aanspraak een jeugdhulpplicht voor gemeenten geïntroduceerd.
112 

§4.1  Doelstellingen Jeugdwet 

De regering was van mening dat, mede op basis van bovengenoemd evaluatieonderzoek, er een 

verandering (transformatie) nodig was in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en 

gezinnen en diende daarom het wetsvoorstel voor de Jw in. De regering heeft zich daarbij de 

volgende hoofddoelstelling gesteld:
113

 

‘het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken, met het 

uiteindelijke doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en 

probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving’.
114

 

Deze hoofddoelstelling kan als volgt worden uiteengezet:
115

 

1. Het inzetten op preventie en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen 

mogelijkheden van de jeugdige, zijn ouders en hun sociale netwerk (eigen kracht); 

2. Het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen. Dit kan 

bijdragen aan het behalen van de doelen: ‘demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren’; 

3. Het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen, door eerder de juiste hulp op 

maat te bieden; 

4. Het ontschotten van budgetten zodat er meer mogelijkheden bestaan voor een betere 

samenwerking en vernieuwing in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en 

gezinnen, waardoor er integrale hulp kan worden geboden aan gezinnen volgens het 

uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur; Hulp en ondersteuning moet 

laagdrempelig, vroegtijdig, integraal en zo dichtbij mogelijk worden aangeboden. 

                                                 
110 Kamerstukken II 2009/10, 32 296, nr. 8, p. 1, 4-5, 11-13. Baecke, Boer,de, e.a. 2009, p.1-191. Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 

(MvT), p. 2.  
111 Kamerstukken I 2013/14, 33 684, A (Voorstel van wet). Kamerstukken I 2014/15, 33 983, A (Voorstel van Wet). Stb. 2014, 443. 
112 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8.  
113 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2, 7. 
114 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2. 
115 Ibidem noot 114. 
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5. En tot slot een vermindering van de regeldruk, waardoor meer ruimte ontstaat voor 

professionals om de juiste hulp te bieden aan het gezin, mede door de inzet van de 

sociale netwerken van het gezin en de samenwerking met vrijwilligers, zodat de 

optimale kracht wordt benut.
116

 

Om de bovenstaande doelstellingen te behalen heeft de regering alle jeugdhulp overgeheveld 

naar de gemeenten, waaronder de jeugd-ggz.
117

 Met deze overheveling ‘wordt het tegengaan 

van versnippering in de jeugdhulp beoogd’.
118

 De term ‘jeugdhulp’ in artikel 1.1 Jw omvat kort 

samengevat volgens Bruning e.a. ‘de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders 

bij alle denkbare opgroei, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen’, waaronder 

ambulante hulp en psychiatrische zorg.
119

 Voor het antwoord op de vraag of de bovenstaande 

doelstellingen tot nu toe zijn behaald verwijs ik naar paragraaf 4.4. 

§4.2  Jeugd-ggz 

Door de decentralisatie is de jeugd-ggz, als dure vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, 

overgeheveld van de Zvw en de ABWZ naar de ‘nieuwe’ Jw. De verantwoordelijkheid voor de 

jeugd-ggz ligt voortaan bij de gemeenten, met één financieringsstroom, waarbij het accent ligt 

op participatie in de samenleving.
120

 Volgens de wetgever ontstaan er door deze overheveling 

meer mogelijkheden voor integrale diagnostiek en integrale zorg aan jeugdigen die problemen 

hebben op meerdere gebieden, maar ook voor het sneller constateren en handelen in de 

voorzieningen rondom jeugdigen en hun gezin.
121

 De gemeente krijgt hierdoor meer 

regiemogelijkheden, waardoor er een financiële prikkel ontstaat om te investeren in 

zelfmanagement en eigen kracht, preventieve ggz en het inzetten van lichtere vormen van zorg. 

De achterliggende gedachte hiervan is het bereiken van de doelstelling ‘het verminderen van 

specialistische jeugd-ggz’ (zie §4.1).
122

 

De jeugd-ggz richt zich op jeugdigen met psychische klachten of stoornissen, waaronder 

preventieve zorg, psychiatrie en vroegkinderlijke traumabehandeling.
123

 Ex artikel 10.2 lid 1 

onder a Jw wordt onder ggz verstaan de geneeskundige zorg, verblijf, verzorging en verpleging 

die een persoon nodig heeft in verband met een psychiatrische stoornis of beperking en 

dyslexiezorg. De leeftijdsgrens voor het verkrijgen van jeugd-ggz is achttien jaar (artikel 1.1 jo. 

10.2 lid 1 onder b Jw). Veel geestelijke stoornissen ontwikkelen zich echter in de (late) 

                                                 
116 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2, 3, 6-8, 23, 136. 
117 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 2-5. Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 746. 
118 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 747. Sociaal en Cultureel Planbureau 2013, p. 9. 
119 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 749. 
120 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 3-5, 50, 119. Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 750-751. 
121 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 50. 
122 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 3, 50. 
123 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 3, 50. Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 750-751. 
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adolescentie,
124

 waardoor de jeugd-ggz voor sommige jeugdigen kan doorlopen in de 

volwassenen-ggz. In de volwassenen-ggz moeten jeugdigen dan vanaf hun achttiende 

levensjaar premie betalen voor een zorgverzekering en maakt de ggz vanaf dat moment 

onderdeel uit van de aanspraak op gezondheidszorg uit de Zvw (artikel 10 onder a jo. 11 lid 1 

Zvw jo. artikel 2.1 lid 1 en 6 jo. 2.4 Besluit Zvw).
125

 Zodra de jeugdige zijn achttiende 

levensjaar bereikt, is het belangrijk dat er een goede overdacht plaatsvindt van de jeugd-ggz 

naar de volwassenen-ggz, voornamelijk voor de continuïteit van zorg en het welzijn van de 

jeugdige. Gemeenten dragen hier de zorg voor. De wetgever heeft aangegeven dat het streven is 

om dezelfde vorm van zorg bij dezelfde aanbieder te verlenen, zodat de jeugdige hier geen 

hinder van ondervindt.
126

 Door Bisschops zijn er zorgen geuit over het continueren van dezelfde 

zorg, omdat er een grote kans bestaat dat de jeugdige wel moet veranderen van hulpverlener 

(zie §3.3).
127

 Er wordt hier ook wel gesproken van een ‘knip’ met de volwassenen-ggz.
128

 

Ook zal er door de Jw een ‘knip’ ontstaan tussen kinderen met een somatische aandoening en 

kinderen met een psychische aandoening.
129

 Kinderen met een somatische aandoening blijven 

namelijk onder het systeem van de Zvw vallen, terwijl de jeugd-ggz onder het systeem van de 

Jw valt.
130

 Deze twee typen van gezondheidszorg kunnen echter sterk met elkaar samenhangen, 

bijvoorbeeld bij een meisje met ernstige anorexia die vanwege haar stoornis met spoed wordt 

opgenomen in het ziekenhuis. De vraag is nu wie is verantwoordelijk voor het leveren van 

zorg? De gemeente, omdat dit een psychische stoornis is of de Zvw, omdat er sprake is van een 

somatische aandoening die het gevolg is van de eetstoornis? De benodigde zorg is in beide 

gevallen hetzelfde. Om te voorkomen dat de jeugdige niet weet waar hij/zij moet aankloppen 

heeft de wetgever bepaald dat in deze gevallen de gemeente verantwoordelijk is voor het 

leveren van de benodigde zorg.
131

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, blijven kinderen met een somatische aandoening onder het 

systeem van de Zvw, met haar recht op gezondheidszorg, vallen. Kinderen met een psychische 

stoornis (jeugd-ggz) zullen niet meer onder de Zvw vallen en voor hen vervalt dan ook het recht 

op jeugd-ggz.
132

 In paragraaf 3.3 is al genoemd dat verschillende partijen, die betrokken zijn bij 

de ggz, hun zorgen hebben geuit over het vervallen van dit recht op gezondheidszorg in de 

                                                 
124 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 22. 
125 Ibidem noot 124. 
126 Ibidem noot 124. 
127 Bisschops 2016, www.volkskrant.nl (zoek op: Recht op gezondheidszorg geldt ook voor depressief kind). 
128 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 51, 104. 
129 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 31, 50-51, 104 
130 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 127.  
131 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 126-127.  
132 Zie artikel 10.1 lid 2 jo. 10.2 lid 2 Jw. Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8, 63 (onder 11), 234. Zie artikel 11.7 Jw voor het 

intrekken van de Wjz. Zie ook: Stb. 2014, 441 (Besluit Jw), p. 28 (artikel 9.24), 131 (artikel 9.20) voor het intrekken van de Uwjz en het Besluit 

zorgaanspraken AWBZ. 
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Jw.
133

 De wetgever beaamt ook dat het wegvallen van dit wettelijk recht op gezondheidszorg 

een ingrijpende wijziging zal zijn.
134

 Ook de Kinderombudsman was in 2012 van mening dat de 

wettelijke waarborgen voor een kind aanzienlijk zullen verminderen door de invoering van de 

jeugdhulpplicht.
135

 

§4.3  Jeugdhulpplicht & toegang tot de jeugd-ggz 

Het wettelijk recht op jeugdzorg is vervangen door een jeugdhulpplicht voor gemeenten. De 

jeugdhulpplicht is vergelijkbaar met de compensatieplicht in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).
136

 Gemeenten zijn verplicht om voor de jeugdige, die binnen de 

gemeente zijn/haar woonplaats heeft, een voorziening te treffen op het gebied van de jeugd-ggz 

‘indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in 

verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor 

zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn (..)’ 

(artikel 2.3 lid 1 Jw).
137

 De gemeente beslist dus welke voorziening getroffen moet worden, 

maar treft alleen een voorziening wanneer de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet 

uitkomen.
138

 De gemeente dient hiervoor een plan op te stellen dat richting geeft aan de te 

nemen beslissingen omtrent de jeugd-ggz (artikel 2.2 lid 1 Jw). De voorziening die getroffen 

moet worden kan een algemene of een individuele voorziening zijn. Een individuele 

voorziening zal vaak betrekking hebben op meer gespecialiseerde zorg, zoals jeugd-ggz.
139

 

Voor het verlenen van beide voorzieningen moet de gemeente een verordening opstellen, 

waarin ‘de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de 

afwegingsfactoren bij een individuele voorziening’ worden vastgesteld (artikel 2.9 sub a Jw). 

De gemeente stelt dus zelf de randvoorwaarden op voor het verlenen van een voorziening. Voor 

de individuele voorziening is altijd een verleningsbeslissing van de gemeente benodigd, waarbij 

de gemeente de persoonlijke situatie en behoeften van de aanvrager beoordeelt.
140

 Kortom, de 

toegang tot de jeugd-ggz is afhankelijk van de verleningsbeslissing van de gemeente.
141

 De 

gemeente moet binnen acht weken beslissen of het de voorziening zal toewijzen (artikel 4:13 lid 

1 jo. lid 2 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)). 

                                                 
133 GGZ Nederland, persbericht 8 oktober 2013. Platform GGZ 2013, www.platformggz.nl (zoek op: Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd 

petitie aan). Oosterhoff 2013, blogs.kenniscentrum-kjp.nl (zoek op: Is er nog jeugd-GGZ na de Jeugdwet?). Kamerstukken II 2012/13, 33 684, 
nr. 3 (MvT), p. 104. Dijk, van, 2016, p. 22. Bisschops 2016, www.volkskrant.nl (zoek op: Recht op gezondheidszorg geldt ook voor depressief 

kind). 
134 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 101, 234-237. 
135 Kinderombudsman 2012, p. 8. 
136 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8. De compensatieplicht was verankerd in artikel 4 lid 1 jo. artikel 1 lid 1 sub g onder 5 en 

6 Wmo (oud) en betrof de verplichting van gemeenten om mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem te compenseren voor de 

beperkingen die zij ondervonden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
137 Dörenberg FJR 2014, p. 2. 
138 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8. 
139 Ibidem noot 138. 
140 Ibidem noot 138. 
141 Ibidem noot 137. 
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Bij de verleningsbeslissing geeft de gemeente een beschikking af.
142

 Deze beschikking betreft 

een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Tegen dit besluit kan bezwaar (artikel 7:1 Awb) en 

beroep (artikel 8:1 Awb) worden ingesteld bij de kinderrechter, die als bestuursrechter optreedt 

(artikel 8:6 lid 1 Awb jo. artikel 8 lid 7 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak). Tegen de 

uitspraak van de kinderrechter kan hoger beroep worden ingesteld bij de CRvB (artikel 10 

Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak). Hierdoor is de rechtsbescherming van de jeugdige 

gewaarborgd.
143

 Uit onderzoek blijkt echter dat deze route van bezwaar en beroep juridisch 

ingewikkeld is en dat het lijkt alsof betrokkenen deze weg nog moeilijk kunnen vinden, 

bijvoorbeeld omdat er nauwelijks uitspraken in hoger beroep zijn over 

jeugdhulpbeslissingen.
144

 

Er is wel één belangrijke uitspraak geweest van de CRvB. Om tot een goed en zorgvuldig 

jeugdhulpbesluit te kunnen komen heeft de CRvB in haar uitspraak de volgende stappen 

uiteengezet die door gemeenten moet worden genomen: het door een (jeugdhulp) deskundige 

laten vaststellen van de jeugdhulpvraag, de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische 

problemen en stoornissen, welke hulp naar de aard en omvang nodig is en of de eigen 

mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn.
145

 Uit artikel 3:2 Awb 

jo. artikel 2:3 lid 1 Jw kan namelijk worden afgeleid dat de gemeente voldoende kennis moet 

verzamelen over de van belang zijnde feiten en af te wegen belangen voordat zij een besluit 

neemt over de jeugd-ggz.
146

 Is vastgesteld dat jeugd-ggz benodigd is en de eigen mogelijkheden 

van de jeugdige ontoereikend zijn, dan heeft de gemeente de verplichting om de noodzakelijke 

jeugd-ggz te verstrekken.
147

 

Bij de verleningsbeslissing is er ruimte voor medisch beroepsbeoefenaren om te beoordelen of 

jeugd-ggz noodzakelijk is. Dit kan met tussenkomst van de gemeente, doordat zij zich bij de 

eigen beoordeling laten adviseren door een medisch deskundige.
148

 De CRvB heeft in haar 

uitspraak bepaald dat wanneer niet aan de deskundigeneis is voldaan, dit strijd oplevert met het 

zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.
149

 De beoordeling door een deskundige moet 

gebaseerd zijn op zorginhoudelijke gronden. Budgettaire overwegingen kunnen hierin niet 

toonaangevend zijn. Dit betekent dat in een individueel geval het gemeentelijke budget geen 

overweging mag zijn om een individuele voorziening te weigeren. De gemeente mag bij de 

                                                 
142 Ibidem noot 138. 
143 Ibidem noot 138. 
144 Friele, Bruning e.a. 2018, p. 98. 
145 CRvB 1 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1477, R.O. 4.3.1. Jongh, de, Gst. 2017, p. 5-6. 
146 CRvB 1 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1477, R.O. 4.3.1. 
147 Ibidem noot 145. 
148 Dörenberg FJR 2014, p. 2-3. 
149 CRvB 1 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1477, R.O. 4.3.1. Jongh, de, Gst. 2017, p. 4. 
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inkoop van zorg wel letten op de prijs, zodat zorg efficiënt kan worden gerealiseerd. Het advies 

van de deskundige hoeft de gemeente niet op te volgen. Zij kan zelfstandig beslissen welke 

voorziening getroffen moet worden.
150

 Hierdoor ontstaat volgens de Afdeling Advisering van 

de Raad van State (Afdeling) een spanningsveld tussen de diagnose van de medisch deskundige 

en de beleidsmatige keuze van de gemeente.
151

 Dit heeft mijns inziens het gevolg dat de 

jeugdige de dupe wordt, indien de medisch deskundige wel van mening is dat er zorg benodigd 

is, maar de gemeente toch beslist om deze zorg niet te verlenen omdat zij andere achterliggende 

argumenten, zoals het budget, belangrijker vindt. 

De beoordeling van medisch beroepsbeoefenaren over de vraag of jeugd-ggz noodzakelijk is 

kan ook zonder tussenkomst van de gemeente plaatsvinden.
152

 De gemeente is namelijk ook 

verantwoordelijk voor het verlenen van jeugd-ggz wanneer de huisarts, medisch specialist of de 

jeugdarts hier rechtstreeks naar verwijst (artikel 2.6 lid 1 onder g jo. 2.7 lid 4 Jw). De gemeente 

moet deze verwijzing accepteren als toegang tot de jeugd-ggz. De verwijzing gaat vervolgens 

naar de jeugdhulpaanbieder, die inhoudelijk zal beoordelen welke zorg de jeugdige precies 

nodig heeft, de duur en de omvang. De jeugdhulpaanbieder is hierbij gebonden aan de 

gemaakte afspraken met de gemeente en aan de door de gemeente opgestelde verordening 

(artikel 2.7 jo. 2.9 Jw).
153

 Volgens Dörenberg wordt hierdoor de professionele autonomie van 

jeugdhulpaanbieders ingeperkt, omdat zij zich moeten houden aan de vooraf opgestelde 

budgettaire regels. Dit is/was ook al zo onder de Zvw en AWBZ, maar onder de Jw ontstaat 

naar de mening van Dörenberg wel een groter gevaar van risicoselectie door gemeenten. 

Voornamelijk in kleinere gemeenten en gemeenten die een kleiner budget hebben voor de 

jeugd-ggz kan dit de toegankelijkheid voor jeugdigen flink belemmeren. Ook kan dit leiden tot 

rechtsongelijkheid die er niet was onder de Zvw en de AWBZ, voornamelijk voor de jeugd-ggz, 

omdat deze zorg relatief duur is.
154

 Bij het wetsvoorstel verwachtte de wetgever dat in de 

toekomst veel jeugdigen een rechtstreeks beroep zullen doen op de huisarts en de medisch 

specialist, voornamelijk bij psychische én somatische problemen.
155

 Noemenswaardig te 

vermelden is dat er onder de Wjz ook een bevoegdheid voor de huisarts en de medisch 

specialist bestond tot rechtstreekse verwijzing naar de jeugd-ggz (zie §3.1). Onder de Jw 

kunnen zij echter rechtstreeks verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Dit heeft tot gevolg 

dat de huisarts, medisch specialist en de jeugdarts nu het gehele kader van jeugdhulp bij de 

                                                 
150 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8, 135-136. 
151 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 4, p. 12-13. 
152 Ibidem noot 148. 
153 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 147-148. 
154 Dörenberg FJR 2014, p. 4. 
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beoordeling kunnen meenemen en wellicht niet gelijk hoeven door te verwijzen naar de jeugd-

ggz.
156

 

Tot slot is volgens de wetgever de gemeente gebonden aan internationale verdragen, zoals het 

IVRK. Dit verdrag is van invloed op de invulling van de jeugdhulpplicht, maar geeft echter 

geen recht op specifieke voorzieningen.
157

 De Afdeling is ook van mening dat de 

jeugdhulpplicht mede wordt bepaald door verdragsrechten. In tegenstelling tot de wetgever 

geeft zij aan dat individuele aanspraken, die worden ontleend aan verdragen, onder 

omstandigheden onontkoombaar zijn. Het kan hierbij gaan om de duurdere gespecialiseerde 

jeugd-ggz.
158

 De Rijksoverheid is namelijk verplicht een kind te beschermen en de zorg te 

bieden die het nodig heeft voor zijn/haar welzijn (artikel 3 IVRK). Daarnaast heeft het kind 

recht op de best mogelijke gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen (artikel 24 IVRK). 

De Rijksoverheid ‘moet ernaar streven dat geen enkel kind het recht op toegang tot deze 

voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden’ (zie §2.1).
159

 Dit heeft tot gevolg dat 

gemeenten geen grip zullen hebben op de toedeling van voorzieningen en op de daarmee 

gemoeide kosten.
160

 

Volgens Bruning e.a. moet de praktijk nog uitwijzen of gemeenten, die over een beperkt budget 

beschikken, de benodigde jeugdhulp aan de jeugdige en zijn ouders kunnen bieden wanneer er 

een grote vraag naar de duurdere vorm van jeugdhulp, zoals jeugd-ggz, ontstaat zonder dat 

budgettaire argumenten enige rol spelen.
161

 In paragraaf 4.4 zal daarom de uitvoeringspraktijk 

inzake de jeugd-ggz worden besproken. 

§4.3.1  Toezicht 

Indien de gemeente niet voldoet aan de jeugdhulpplicht, dan dient binnen de gemeente de 

gemeenteraad corrigerend op te treden. Zij moet het college aanspreken. Wanneer er sprake is 

van ‘ernstige en structurele nalatigheid van de gemeente’, dan komt het interbestuurlijk toezicht 

in beeld.
162

 Interbestuurlijk toezicht houdt in dat toezicht wordt uitgeoefend door de naast 

hogere bestuurslaag. Voor gemeenten betekent dit dat de provincie het toezicht uitoefent 

(artikel 124 Gemeentewet). In artikel 124b jo. Bijlage 1. Onder d Gemeentewet wordt echter 

een uitzondering voor de Jw gemaakt. Voor de Jw zal de Minister van VWS verantwoordelijk 
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zijn voor het toezicht op de gemeente.
163

 De wetgever geeft volgens de Kinderombudsman 

echter niet aan wat onder ‘ernstige en structurele nalatigheid’ wordt verstaan. Naar de mening 

van de Kinderombudsman zullen er op het moment dat er sprake is van ‘ernstige en structurele 

nalatigheid’ al zeer waarschijnlijk kinderen de dupe zijn geworden van de tekortkomingen 

binnen de gemeente en het toezicht daarop. De Kinderombudsman verlangt dan ook dat de 

wetgever aangeeft wanneer er sprake is van ‘structurele en ernstige nalatigheid’, hoe 

voorkomen kan worden dat het überhaupt zo ver komt en welke oplossing dan wordt 

geboden.
164

 Mijns inziens is aan dit verlangen van de Kinderombudsman geen gehoor gegeven 

door de wetgever. 

Naast het toezicht door de Minister van VWS wordt er toezicht uitgeoefend door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen: de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ)) (artikel 9.1 jo. 9.2 Jw).
165

  

§4.4  Jeugd-ggz en jeugdhulpplicht in de praktijk 

Inmiddels is het drie jaar geleden dat de Jw in werking is getreden en dat de jeugd-ggz is 

overgeheveld van de Zvw/AWBZ naar de gemeenten. De vraag is nu hoe de toegang tot de 

jeugd-ggz en de geleverde jeugd-ggz vanaf 2015 door de gemeenten is gewaarborgd? Zijn er 

positieve of negatieve berichten vanuit de praktijk?  

Uit de mediaberichten blijkt dat dit voornamelijk negatieve berichten zijn. Volgens Zijlstra 

deugt de visie van de decentralisatie, maar is de uitvoering een heel ander verhaal. De gemeente 

verkeert in een spagaat. Zij heeft een zorgplicht, maar ook budgetverantwoordelijkheid en dit 

botst met elkaar. Het uitgangspunt bij de MvT is het minder inzetten van dure specialistische 

zorg, maar soms is deze zorg noodzakelijk bij kinderen en kan dit niet worden afgedaan met het 

gemeentelijke sociale wijkteam.
166

 Een voorbeeld van deze noodzakelijke zorg is een meisje die 

sinds 2,5 jaar geleden psychologische hulp nodig heeft en door de wachtlijsten deze zorg niet 

krijgt. Voor de moeder is dit een ellende. Inmiddels is haar dochter 18 jaar geworden en is ze 

‘vogelvrij’. Nog zijn ze geen stap verder, omdat er nergens plek voor haar is. Ik citeer de 

moeder: ‘We leven in Nederland, hoe is dit mogelijk?’ ‘Het gevaar van dit soort ‘grappen’ is 

dat er mensen aan doodgaan. Niemand realiseert zich dat. Als er geen hulp komt voor mijn 

kind, dan is het wachten op: lukt de suïcidepoging ja of nee.’
167

 Dit voorbeeld laat volgens 

                                                 
163 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 26. Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VII, nr. 61, p. 4-5, 10. 
164 Kinderombudsman 2012, p. 8. 
165 Rijksoverheid 2018, www.igj.nl (zoek op: Jeugd). Rijksoverheid 2018, www.igj.nl (zoek op: Geestelijke gezondheidszorg). Rijksoverheid 
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166 Dijk, van, 2016, p. 20-21. 
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Spigt zien dat het jeugdhulpstelsel er alleen maar slechter op wordt, terwijl het doel van de Jw 

was om het jeugdhulpstelsel beter te maken. Het kind en zijn ouders worden hier uiteindelijk de 

dupe van.
168

 

Bij de inwerkingtreding van de Jw is er door de motie-Beuving een meldpunt, Monitor 

Transitie Jeugd (MTJ), ingericht waar ouders, professionals en gemeenten terecht konden met 

signalen en vragen die te maken hadden met het overhevelen van de jeugd-ggz naar gemeenten. 

De monitor liep in 2015 en 2016.
169

 Op basis van deze monitor heeft de MTJ in 2015 en 2016 

drie kwartaalrapportages uitgebracht. Deze rapportages zijn gebaseerd op 472 meldingen in 

2015 (zie bijlage 1) en op 299 meldingen in 2016.
170

 De meeste meldingen gingen over de 

informatie over en de toegang tot de jeugdhulp. Ouders wisten in veel gevallen niet waar ze 

terecht konden met hun hulpvraag, welke hulp zij daadwerkelijk konden verwachten en 

wanneer en werden van instantie naar instantie gestuurd.
171

 Tevens gaven melders aan ‘zich 

onheus bejegend te voelen en dat het toewijzen van hulp en het verkrijgen van een beschikking 

veel moeite kost’.
172

 Dit kwam mede door de onduidelijke communicatie met de gemeente. 

Deze onduidelijkheid werd ook geconstateerd in het vervolgproces na een eerste afspraak bij 

het toewijzen van hulp en de beschikking. Vaak duurde het langer dan de wettelijk gestelde acht 

weken voordat een eventuele beschikking werd ontvangen. Ook kregen ouders geen informatie 

inzake een onafhankelijke cliëntondersteuner, die ouders ondersteunt in het organiseren en 

aanvragen van hulp. Daarnaast kregen melders het gevoel dat er met een ‘financiële bril’ werd 

gekeken naar de hulpvraag, in plaats van de belangen van de jeugdige, ouders en het gezin 

(kinderen kregen niet de hulp die de specialist voorschreef, maar de hulp die bij de gemeente 

beschikbaar was). Hierdoor gingen medewerkers van de gemeente op de stoel van de 

hulpverlener zitten.
173

 Verder werd door verschillende professionals gemeld dat budgetten van 

jeugdhulp opraken en hierdoor wachtlijsten ontstonden bij jeugdhulpaanbieders, waarvan 

kinderen de dupe werden. Dit had ook tot gevolg dat de keuze voor zorgaanbieders en het 

passend aanbod beperkt was, waardoor het vinden van de juiste hulp werd bemoeilijkt of werd 

er te lichte preventieve jeugdhulp ingezet, terwijl de inzet van (duurdere) jeugd-ggz hulp 

benodigd was. Dit is problematisch, omdat de problematiek van de jeugdige veelal verergert. In 

                                                 
168 Spigt 2018, www.jeugdzorgnederland.nl (zoek op: Ontkoker de gemeente!) 
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de tussentijd werd er geen hulp geboden. Er zou wel hulp kunnen worden geleverd, maar dan 

moesten ouders dit zelf betalen en dit brengt ongelijkheid met zich mee.
174

 Met betrekking tot 

de jeugd-ggz werd gemeld dat de jeugd-ggz weer terug moest naar de zorgverzekeraar: 

‘gemeenten kunnen en mogen niet beslissen over medisch specialistische zorg, wat kinder- en 

jeugdpsychiatrie is’.
175

 

De MTJ heeft geconstateerd dat deze meldingen overeen kwamen met de meldingen bij de 

Kinderombudsman in 2015 en 2016.
176

 Volgens de Kinderombudsman zijn echter de 

bovenstaande gesignaleerde knelpunten slechts het topje van de ijsberg. Er zijn namelijk ook 

andere bevindingen waarneembaar. De gemeenten passen bijvoorbeeld de Jw overal anders toe, 

omdat ze niet weten hoe ze de wet moeten lezen. Hierdoor kan het gebeuren dat niet alle 

kinderen de beste hulp krijgen. Ook hebben gemeenten te laat door dat kinderen en hun ouders 

de problemen niet zelf kunnen oplossen volgens het ‘eigen kracht’ criterium uit de Jw. Het 

duurt dan te lang voordat zij goede hulp ontvangen en in de tussentijd kunnen problemen 

verergeren. Daarnaast is de wachtlijstproblematiek ernstig te noemen, maar is dit volgens de 

Kinderombudsman niet direct te wijten aan de decentralisatie. Wachtlijsten bestonden ook al 

vóór de decentralisatie. Deze problematiek wordt echter niet verholpen door de decentralisatie 

en wordt in sommige gevallen juist ernstiger door bijvoorbeeld de uitgeputte budgetten bij 

gemeenten.
177

 Er gaan echter ook dingen goed volgens de Kinderombudsman. Er zijn namelijk 

‘gemeenten, scholen en hulpverleners die echt hun best doen om kinderen te helpen en die daar 

ook in slagen’.
178

 Jeugdigen en hun ouders zijn dan ook positief over de kwantiteit en 

continuïteit van deze uiteindelijk verkregen hulp. Tot slot moeten er volgens de 

Kinderombudsman goede samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen alle spelers in het 

veld van de Jw, waardoor problemen (zoals het niet goed kunnen doorverwijzen door de 

huisarts), kunnen worden voorkomen.
179

 

In 2017 is de Jw onderzocht door de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). ‘De TAJ maakt zich 

zorgen over de ontwikkeling, continuïteit en beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp’.
180

 

Vooral de specialistische jeugdhulpaanbieders ondervinden veel problemen, zoals financiële 

problemen, administratieve lasten en een afname van volumes. Door het beperkte budget is er 

                                                 
174 Ibidem noot 173. 
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177 Kinderombudsman 8 november 2016, p. 4-5, 12, 44-47. Dat er wachtlijsten bestonden voor de decentralisatie blijkt ook uit het stelsel van de 

Wjz (Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 8). 
178 Kinderombudsman 8 november 2016, p. 4. 
179 Centraal Bureau voor de Statistiek 2015, p. 13. Kinderombudsman 18 maart 2016, p. 9, 11, 28-31, 43, 49-53.  
180 Transitie Autoriteit Jeugd 2017, p. 5-10, 16, 29-30. 



36 

 

tevens geen ruimte voor onderzoek en kennisontwikkeling, wat noodzakelijk is voor de 

optimale inzet van de jeugd-ggz. De jeugd-ggz wordt voornamelijk aangeboden door 

organisaties die bovenregionaal of landelijk werken en de decentrale ordening van de Jw sluit 

niet aan op dit type voorzieningen. Volgens de TAJ is dit een bedreiging voor dit type 

jeugdhulp, zoals het verdwijnen van essentiële functies, ook voor in de toekomst. Daarmee 

worden jeugdigen en gezinnen die op deze vorm van hulp zijn aangewezen geraakt. Daarnaast 

worden jeugdigen en professionals onvoldoende gehoord bij het vormen van beleid. De nadruk 

ligt voornamelijk op financiële aspecten en niet op hoe de doelstellingen van de Jw moeten 

worden bereikt. Ook zijn er grote zorgen over de toename van wachtlijsten. Volgens de TAJ 

speelt het adequaat op- en afschalen naar de jeugd-ggz en een goede verbinding met de 

eerstelijnszorg een belangrijke rol in het tegengaan van wachtlijsten. Acceptabele wachttijden 

staan echter op gespannen voet met het budget van de gemeente. Veel kinderen moeten 

momenteel wachten op hulp, omdat het budget van gemeenten bereikt is. De TAJ is van mening 

dat ook al overschrijden gemeenten hun budget, zij nog moeten zorgen voor passende 

jeugdhulp, omdat er op de gemeente een zorgplicht rust. Veel gemeenten kampen hierdoor al 

met een overschrijding van hun budget. Dit brengt op langere termijn risico’s met zich mee, als 

deze tekorten zich blijven voordoen. Ten opzichte van de jaren 2015 en 2016 is de 

samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders verbeterd en hier valt winst mee te 

behalen in het belang van jeugdigen die zorg nodig hebben. Het valt volgens de TAJ niet te 

verwachten dat alle doelstellingen van de Jw het komende jaar zullen worden gerealiseerd. Er is 

dan ook nog geen sprake van stabiliteit in de instroom naar en de omvang van de jeugd-ggz.
181

 

Inmiddels zijn we drie jaar verder na de invoering van de Jw en de overheveling van de jeugd-

ggz naar de gemeenten en is de Jw voor het eerst geëvalueerd. Uit deze tussenevaluatie kan 

worden geconcludeerd dat volgens cliënten de toegang tot de jeugd-ggz nog niet goed 

georganiseerd is, de samenhang in de afstemming tussen verschillende hulpverleners onderling 

vaak ontbreekt, er steeds een wisseling plaats vindt van hulpverleners, wat kan leiden tot een 

vertraging in de hulpverlening i.v.m. het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de 

hulpverlener en er nog geen sprake is van goede informatievoorziening in de rechtspositie van 

ouders en kinderen. Daarnaast duurt de weg naar de hulpverlening lang en moeten ouders veel 

moeite doen voor het verkrijgen van hulp. Ook zijn kinderen en ouders niet voldoende op de 

hoogte van hun rechten. Daarnaast zijn er zorgen over de continuïteit in de hulpverlening 

wanneer kinderen 18 jaar worden. Wel zijn ouders en kinderen positief over de kwaliteit van de 

jeugdhulp die zij uiteindelijk verkrijgen en de betrokkenheid bij de beslissing omtrent 
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37 

 

jeugdhulp.
182

 Ook blijkt uit onderzoek dat gemeenten hun beslissing over een individuele 

voorziening niet altijd vastleggen in een beschikking, waarbij wordt afgeweken van de 

vereisten uit de Awb, en voldoet dit vaak niet aan de zorgvuldigheids- en motiveringseisen, 

waarbij het tevens vaak onduidelijk is of en welke deskundigheid is ingezet voor het bepalen 

van de benodigde jeugdhulp (zie §4.3 inzake de uitspraak van de CRvB).
183

 Daarnaast ervaren 

gemeenten (verschilt per gemeente) en specialistische jeugdhulpaanbieders budgettaire krapte, 

omdat er nog geen sprake is van een verminderd beroep op de jeugd-ggz. Specialistische 

voorzieningen staan hierdoor onder druk en de kans bestaat dat deze voorzieningen op den duur 

niet meer beschikbaar zullen zijn voor kinderen die deze vorm van zorg juist nodig hebben. 

Voornamelijk jeugd-ggz jeugdhulpaanbieders melden dat zij niet die hulp kunnen bieden aan 

kinderen die benodigd is, mede door de toename van wachtlijsten en inzicht hierin is er niet. 

Daarnaast ervaren jeugdhulpaanbieders regeldruk, administratieve lasten en dat zij, als 

professionals, niet meer ruimte hebben gekregen. Dit gaat ten koste van hun directe tijd voor 

cliënten. Ook is er nog niet waarneembaar dat op grote schaal wordt ingezet op preventie. Wel 

wordt ingezet op de eigen kracht van cliënten. Tot slot is er sprake van een onvoldoende 

passend aanbod, waardoor het afschalen van specialistische zorg naar lichtere vormen van zorg 

moeizaam verloopt. Op basis van deze conclusies moet geconstateerd worden dat de beoogde 

transformatie nog op gang moet komen en dat er meer tijd nodig is om de beoogde 

doelstellingen te bereiken.
184

 

Ook de TAJ heeft drie jaar na de invoering van de Jw, de Jw opnieuw onderzocht. De TAJ heeft 

geconstateerd dat het aantal knelpunten nog niet is opgelost en vereist de komende periode (één 

tot twee jaar) nog de nodige actie, waarbij een financiële prikkel noodzakelijk is voor het 

stimuleren van de transformatie.
185

 

Om terug te komen op de vraag van Bruning e.a. uit paragraaf 4.3, kan mijns inziens worden 

gezegd dat de budgettaire argumenten wel enige rol spelen in het bieden van de benodigde 

jeugd-ggz aan jeugdigen en hun ouders. De vraag naar de (duurdere) jeugd-ggz is niet 

verminderd, waardoor er nog steeds hoge kosten zijn. In elk van de bovenstaande onderzoeken 

speelt dan ook het budget van de gemeente en de jeugdhulpaanbieders een grote rol in het 

realiseren van de jeugd-ggz aan jeugdigen. Dit budget staat weer in verhouding tot de lange 

wachtlijsten, omdat jeugdigen nu moeten wachten op hulp totdat er nieuw budget beschikbaar 
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is. Volgens het onderzoek van Ivestico is het hebben van onvoldoende budget de hoofdoorzaak 

van het te lang wachten op hulp of het helemaal niet verkrijgen van hulp.
186

 

§4.5  Aanspraak op jeugd-ggz bij wachtlijsten 

Uit paragraaf 4.4 blijkt dat in de praktijk veel jeugdigen in de jeugd-ggz lang moeten wachten 

op de benodigde zorg en tussentijds ook geen hulp verkrijgen.
187

 Dit heeft tot gevolg dat de 

problemen van minderjarigen kunnen verergeren en de spanningen thuis, op school of in de 

sociale omgeving kunnen oplopen.
188

 De vraag is of jeugd-ggz kan worden afgedwongen bij 

wachtlijsten, om zo de risico’s voor jeugdigen te verminderen of zelfs te voorkomen? 

In de eerder bespoken uitspraak van de CRvB (zie §4.3) kan volgens Rijken een eerste (en tot 

nu toe enige) aanwijzing worden gelezen ‘dat gemeenten jongeren niet mogen afhouden van 

zorg die naar het oordeel van ter zake deskundige professionals nodig is. Dat zou betekenen dat 

jongeren een recht op zorg hebben, net als naturaverzekerden in de zorgverzekering. En dat 

recht kan bij de rechter worden afgedwongen’.
189

 Op basis hiervan kunnen jeugdigen jeugd-ggz 

afdwingen ook al bestaan er wachtlijsten.
 
Rijken vraagt zich zelfs af of ‘het recht op leven’ 

(artikel 2 lid 1 EVRM) niet wordt geschonden wanneer niet de zorg wordt gegeven aan 

jeugdigen die er ernstig aan toe zijn, bijvoorbeeld jeugdigen die suïcidaal zijn.
190

 Verdere 

aanwijzingen over het afdwingen van jeugd-ggz bij wachtlijsten in de literatuur zijn mijns 

inziens niet aanwezig. 

In de ggz zijn wel ‘Treeknormen’ opgesteld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit zijn 

streefnormen voor de maximaal aanvaardbare wachttijden op zorg en vallen binnen het bereik 

van de Zvw. Volgens deze Treeknormen mag de aanmeldwachttijd in de ggz maximaal vier 

weken bedragen (zie bijlage 2).
191

 De jeugd-ggz valt sinds 2015 onder de Jw en niet meer onder 

de Zvw, waardoor de ‘Treeknormen’ niet meer van toepassing zijn op de jeugd-ggz. Volgens de 

VNG zijn echter de ‘Treeknormen’ een goede basis om te bepalen wat een aanvaardbare 

wachttijd is in de Jw.
192

 Mijns inziens moeten gemeenten hier dan ook bij aansluiten.  

De Kinderombudsman heeft als oplossing aangegeven dat jeugdhulpaanbieders cliënten moeten 

overhevelen naar jeugdhulpaanbieders zonder wachtlijsten.
193

 Daarnaast is uit onderzoek 
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gebleken dat wachtlijsthulp ook een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan jeugdigen en hun 

ouders. Zij kunnen op basis hiervan alvast enige vorm van ondersteuning of hulp krijgen 

wanneer de juiste hulp nog niet beschikbaar is.
194

  

§4.6  Conclusie 

Sinds de inwerkingtreding van de Jw zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van 

jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz, met als doel een beter jeugdhulpstelsel te realiseren. Deze 

verantwoordelijkheid is vormgegeven in de jeugdhulpplicht van gemeenten, die in de plaats is 

gekomen van het recht van de jeugdige op jeugd-ggz. Gemeenten zijn hierbij gebonden aan het 

IVRK. Door deze jeugdhulpplicht beslist de gemeente welke voorziening getroffen moet 

worden en is de toegang tot de jeugd-ggz dus afhankelijk van de verleningsbeslissing van de 

gemeente. Nu we inmiddels drie jaar verder zijn, laat de praktijk echter zien dat het 

jeugdhulpstelsel eerder verslechterd is, dan verbeterd. Er wordt onder andere nog niet genoeg 

ingezet op preventie, maar wel op eigen kracht waar dat in sommige gevallen niet passend is, 

een beroep op de jeugd-ggz is niet verminderd, ouders moeten veel moeite doen om hulp te 

verkrijgen voor hun kinderen en hulp wordt niet vroegtijdig ingezet (wachtlijsten en budget) en 

er is geen vermindering van de regeldruk (eerder een vermeerdering), waardoor professionals 

niet genoeg ruimte hebben om zich optimaal in te kunnen zetten voor de jeugdige. Kortom, de 

doelstellingen zijn nog altijd niet bereikt. Er is dan ook voor gemeenten, in samenwerking met 

jeugdhulpaanbieders, nog veel werk te doen de komende jaren, voornamelijk in de 

wachtlijstproblematiek bij de jeugd-ggz. Kinderen in de jeugd-ggz kunnen namelijk vaak niet 

wachten tot het volgende jaar wanneer het budget weer is aangevuld. Er is slechts één enkele 

aanwijzing dat jeugdigen jeugd-ggz kunnen afdwingen wanneer er sprake is van wachtlijsten, 

maar dan nog zijn ze mijns inziens aangewezen op het budget van gemeenten. Ook hebben 

kinderen het internationale recht op gezondheidszorg. De vraag is echter hoe dit internationale 

recht van het kind op gezondheidszorg zich verhoudt tot de Jw, in het bijzonder de regeling van 

de jeugd-ggz. Is de Jw wel in overeenstemming met het internationale recht wanneer kinderen 

de toegang tot de jeugd-ggz wordt onthouden? In het volgende hoofdstuk zullen deze vragen 

dan ook worden beantwoord, specifiek de vraag of kinderen dit internationale recht kunnen 

inzetten om het recht op jeugd-ggz af te kunnen dwingen bij gemeenten.  
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Hoofdstuk 5. Toetsing internationale kader aan de Nederlandse 

                               wet- en regelgeving en de praktijk 

In hoofdstuk twee, drie en vier is het internationale kader en de Nederlandse wet- en 

regelgeving, waaronder de Jw, uiteengezet en is tevens besproken dat gemeenten gebonden zijn 

aan het internationale recht bij het uitoefenen van hun jeugdhulpplicht. Om te beoordelen of de 

Jw, waarin jeugd-ggz hulp wordt geregeld, aan het internationale kader betreffende het recht 

op gezondheidszorg voldoet, is het van belang om de Jw, en in het bijzonder de regeling van de 

jeugd-ggz, en de praktijk te toetsen aan het internationale recht van het kind op de best 

mogelijke gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen. 

§5.1  Internationaal gezondheidsrecht versus de Jw 

Op grond van artikel 93 Gw hebben bepalingen van verdragen, die rechtstreeks werken, 

verbindende kracht nadat zij zijn bekend gemaakt. Bij strijdigheid tussen het internationale 

recht en het nationale recht, gaat het internationale recht voor (artikel 94 Gw). Om te bepalen of 

de jeugdhulpplicht van gemeenten niet in strijd is met het internationale recht van het kind op 

de best mogelijke mate van gezondheidszorg, kan gebruik worden gemaakt van het 

beoordelingskader zoals benoemd in de paragrafen 2.1 en 2.2. In dit beoordelingskader wordt 

het nationale beleid omtrent de gezondheidszorg en medische programma’s getoetst aan de 

elementen beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit (‘key features’).
195

 

De Staat blijft namelijk eindverantwoordelijk om aan de verdragsverplichtingen, dus aan deze 

criteria in de gezondheidszorg, te voldoen, ook in perioden van decentralisatie.
196

 Hierna zal de 

Jw worden getoetst aan deze ‘key features’. 

§5.1.1  Beschikbaarheid 

Staten moeten er voor zorgen dat er functionerende gezondheidsfaciliteiten, goederen, diensten 

en programma’s zijn en van voldoende hoeveelheid. Dit ziet op voldoende beschikbare 

deskundigen, het aantal zorgplekken en gezondheidsinstellingen, die verspreid zijn over het 

gehele land.
197

 De Jw waarborgt deze eis in artikel 2.6 lid 1 sub a en b Jw. 

§5.1.2  Toegankelijkheid 

De toegankelijkheid ziet op vier elementen. Als eerste moet er sprake zijn van non-

discriminatie. De gezondheidszorg, gezondheidsvoorzieningen en andere benodigdheden 

                                                 
195 Cook, Dickens & Fathalla 2003, p. 188. Spronk-van der Meer 2014, p. 160-162. Committee on the Rights of the Child, General Comment 
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moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen, in de wet en in de praktijk, zonder discriminatie. 

Ten tweede moeten gezondheidsvoorzieningen fysiek toegankelijk zijn,
198

 wat inhoudt dat de 

zorg zo dicht mogelijk bij de jeugdige moet worden aangeboden.
199

 Vervolgens moeten 

gezondheidsvoorzieningen economisch toegankelijk en betaalbaar zijn. Tot slot moet de 

informatie toegankelijk zijn, op een manier die begrijpelijk is voor het kind en zijn/haar 

ouders.
200

 Deze eis van toegankelijkheid is afhankelijk van de gemeente waarin het kind 

woonachtig is, de vaststelling of een individuele voorziening benodigd is en de inhoud van deze 

voorziening (artikel 2.3 lid 1 Jw). De Jw kent geen specifiek discriminatieverbod, maar uit 

artikel 2.3 lid 1 Jw volgt wel dat als een voorziening voor de jeugdige noodzakelijk is, de 

gemeente dit ook moet verlenen en vergoeden. Bij de vergoeding moet de hulp wel worden 

geleverd door een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. De eis van fysieke toegankelijkheid 

sluit aan bij de doelstelling van de Jw, namelijk om de jeugd-ggz zo dicht mogelijk bij de 

jeugdige uit te voeren (zie §4.1).
201

 Indien er een voorziening moet worden getroffen waarvoor 

de jeugdige moet reizen, dan draagt de gemeente de zorg voor het vervoer van een jeugdige van 

en naar de locatie waar de jeugd-ggz wordt geboden (artikel 2.3 lid 2 Jw). Tot slot wordt de 

informatieve toegankelijkheid gewaarborgd in artikel 2.6 lid 1 sub d jo. §4.3 jo. §7.3 Jw.
202

 

§5.1.3  Aanvaardbaarheid 

Het Kinderrechtencomité definieert de aanvaardbaarheid als een verplichting om 

gezondheidsgerelateerde faciliteiten, goederen en diensten te ontwerpen en uit te voeren op een 

wijze die volledig rekening houdt met de medische ethiek, de behoeften van kinderen, hun 

verwachtingen, de cultuur, hun mening en de taal.
203

 In het licht van GC NO. 14 ECOSOC 

moet volgens Spronk-van der Meer bij deze eis ook aandacht worden besteed aan de fase van 

het behandelproces waarin het kind zich bevindt en de vraag of de behandeling nog effectief is. 

Medische behandelingen mogen alleen worden uitgevoerd als het een gunstig effect heeft op 

het kind.
204

 In de Jw wordt deze eis gewaarborgd in artikel 2.3 lid 1 (laatste zinsnede) jo. lid 4 

jo. 2.4 lid 3 jo. 2.5 jo. 4.1.1 lid 2 Jw. 

§5.1.4  Kwaliteit 

Volgens het Kinderrechtencomité moeten gezondheidsvoorzieningen, goederen en diensten 

wetenschappelijk en medisch geschikt zijn en van goede kwaliteit. Het waarborgen van de 

kwaliteit vereist dat behandelingen, interventies en medicijnen zijn gebaseerd op het beste 

                                                 
198 Ibidem noot 197. 
199 Spronk-van der Meer 2014, p. 169. 
200 Ibidem noot 197. 
201 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 23, 62, 136. 
202 Kamerstukken II 2012/13, 33 684, nr. 3 (MvT), p. 41-42. 
203 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 112, 115. 
204 Spronk-van der Meer 2014, p. 170-171. Economic and Social Council, General Comment No. 14 2000, par. 12c. 
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beschikbare bewijsmateriaal, dat medisch personeel ervaren is en goed opgeleid m.b.t. de 

gezondheid van kinderen en dat de kwaliteit van zorg en zorginstellingen regelmatig wordt 

geëvalueerd.
205

 In de Jw wordt de eis van kwaliteit gewaarborgd in artikel 2.3 lid 1 jo. 2.6 lid 1 

sub a jo. 2.7 lid 4 jo. 2.11 lid 2 jo. 2.12 jo. §4.1 jo. 4.2.6 lid 1 onder k jo. 4.3.1 jo. 8.1.1 lid 2 sub 

c Jw. De minimumeis hierbij is dat er moet worden gezorgd voor een kwalitatief en kwantitatief 

toereikend aanbod (artikel 2.6 lid 1 sub a Jw) en dat de jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp 

verlenen (van goed niveau, veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de 

reële behoeften van de jeugdige) (artikel 4.1.1 lid 1 jo. lid 2 Jw). Naast de Jw is de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) van toepassing op de kwaliteit in de 

jeugd-ggz.
206

  

§5.2  Internationaal gezondheidsrecht versus de praktijk 

Uit paragraaf 4.4 blijkt dat er bij de uitvoering van de Jw vanaf 2015 tot 2018 grote knelpunten 

zijn geconstateerd, wat raakt aan de beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en de 

kwaliteit van de jeugd-ggz. Hieronder zal de praktijk dan ook aan de ‘key features’ worden 

getoetst. Deze toetsing zal per situatie worden aangegeven. 

§5.2.1  Informatie over en de toegang tot de jeugd-ggz 

Uit paragraaf 4.4 is gebleken dat veel meldingen over de informatie en de toegang tot de jeugd-

ggz gingen. Veel ouders weten niet waar ze naar toe moeten met hun hulpvraag, welke hulp zij 

daadwerkelijk kunnen verwachten en wanneer, hebben geen kennis over hun rechten en worden 

van het kastje naar de muur gestuurd. Ouders en jeugdigen voelen zich niet gehoord en serieus 

genomen en moeten veel moeite doen om de juiste hulp te krijgen. Hier sluit de slechte 

communicatie tussen de gemeente en de ouders/jeugdigen bij aan, voornamelijk bij het 

eventueel verlenen van een individuele voorziening. Bij het beslissen over het verlenen van een 

individuele voorziening gaat de gemeente te veel op de stoel zitten van de jeugdhulpverlener. 

De gemeenten bepalen vaak de inhoud en duur van de behandeling, terwijl de gemeente hierin 

geen expertise heeft.
207

 Op grond van deze knelpunten wordt vanuit internationaal perspectief 

in de praktijk niet voldaan aan de vereisten van informatieve toegankelijkheid, 

aanvaardbaarheid en de kwaliteit van de jeugdhulpverlening.   
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§5.2.2  Te laag ingeschaalde zorg 

Doordat de gemeente meebepaalt over de inhoud en duur van de benodigde jeugd-ggz wordt te 

vaak en te lang op de ‘eigen kracht’ van de ouders en jeugdige aangestuurd, terwijl de inzet van 

de (duurdere) jeugd-ggz benodigd is. Hierdoor worden de problemen van een ernstig ziek kind 

onvoldoende adequaat opgepakt. Ook is er nog niet voldoende deskundigheid aanwezig bij de 

wijkteams en vindt er vaak een wisseling plaats van jeugdhulpverleners, wat leidt tot een 

vertraging in de hulpverlening i.v.m. het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
208

 Financiële 

argumenten spelen een rol bij het niet tijdig opschalen naar de jeugd-ggz.
209

 In deze situatie 

wordt vanuit internationaal perspectief niet voldaan aan de vereisten van beschikbaarheid, 

economische toegankelijkheid, aanvaardbaarheid (niet rekening houden met de medische 

behoeften van het kind en het uitvoeren van behandelingen zonder dat het een gunstig effect 

heeft op het kind) en de kwaliteit. 

§5.2.3  Financiële belangen boven het belang van het kind 

Uit alle onderzoeken (zie §4.4) blijkt dat het budget één van de grootste argumenten is bij 

gemeenten om geen of niet de juiste jeugdhulp, zoals jeugd-ggz, te verlenen. Veel melders 

gaven aan dat het budget bij de gemeente leidend is en niet de hulpvraag en behoeften van het 

kind. Door het beperkte budget is de keuze voor zorgaanbieders en het passende aanbod ook 

beperkt en wordt het vinden van passende hulp bemoeilijkt. In veel gevallen moeten zieke 

kinderen wel een jaar wachten op zorg, wanneer het budget weer is aangevuld. Dit geldt echter 

niet voor alle minderjarigen. Het realiseren van jeugd-ggz is namelijk afhankelijk van de 

gemeente waarin het kind woont. Dit heeft tot gevolg dat bij de ene gemeente het geld op is en 

het kind niet de benodigde zorg kan verkrijgen, terwijl de andere gemeente nog budget over 

heeft en het kind wel de benodigde zorg kan verkrijgen.
210

 Ouders zouden wel de benodigde 

jeugd-ggz kunnen verkrijgen voor hun kind, indien zij dit zelf bekostigen. Dit is echter een 

onwenselijke ontwikkeling in de praktijk, omdat er dan ongelijkheid ontstaat tussen kinderen 

uit arme en rijke gezinnen.
211

 Door het beperkte budget is er tevens geen ruimte voor onderzoek 

en kennisontwikkeling, wat noodzakelijk is voor de optimale inzet van jeugd-ggz, en staat 

voornamelijk de jeugd-ggz onder druk. De kans bestaat dat deze voorzieningen op den duur niet 

meer beschikbaar zullen zijn voor kinderen die op jeugd-ggz zijn aangewezen.
212

 Op basis van 

het voorgaande kan worden geconcludeerd dat deze situatie niet voldoet aan de internationale 

vereisten van beschikbaarheid, non-discriminatie i.v.m. het woonplaatsbeginsel, economische 
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toegankelijkheid en de aanvaardbaarheid (niet rekening houden met de medische behoeften van 

het kind). 

§5.2.4  Wachtlijsten 

Het magere budget van gemeenten is ook de oorzaak van de wachtlijsten. Jeugdigen moeten te 

lang wachten op de benodigde zorg, waardoor hun problemen kunnen verergeren. Dit start al bij 

het proces van het toewijzen van de jeugd-ggz. Wel zijn ouders en kinderen positief over de 

kwantiteit, kwaliteit en continuïteit van de hulp die zij uiteindelijk verkrijgen van 

jeugdhulpverleners.
213

 Deze situatie leidt ertoe dat de beschikbaarheid, economische 

toegankelijkheid en de aanvaardbaarheid (niet rekening houden met de medische behoeften van 

het kind) onder druk komen te staan. Aan het vereiste van kwaliteit wordt wel voldaan bij de 

uiteindelijk verkregen jeugd-ggz. 

§5.3  Tussenconclusie 

Bij het uitvoeren van de jeugdhulpplicht dienen gemeenten zich te houden aan de rechten van 

het kind neergelegd in het IVRK, waaronder het recht op gezondheidszorg en 

gezondheidsvoorzieningen uit artikel 24 IVRK. Uit de toetsing van de Jw aan de ‘key features’ 

blijkt dat de Jw in grote lijnen voldoet aan de waarborgen uit het internationale recht. De 

praktijk laat echter een ander beeld zien. Uit de toetsing van de ‘key features’ aan de praktijk 

blijkt dat de gemeente zich te veel bemoeit met individuele beslissingen over het verlenen van 

de jeugd-ggz, te veel wordt aangestuurd op de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, 

passende jeugd-ggz niet wordt geboden, de financiële belangen op de voorgrond staan en niet 

de belangen en behoeften van het kind, het kind in de ene gemeente wel jeugd-ggz kan 

ontvangen en in de andere gemeente niet, jeugdigen te lang moeten wachten op jeugd-ggz en 

dat in sommige gevallen de jeugd-ggz zelfs te laat is. Hierdoor wordt in de praktijk niet voldaan 

aan de gestelde vereisten uit het internationale recht, waardoor mijns inziens een mogelijke 

schending kan worden aangenomen van niet alleen artikel 24 IVRK, maar ook van de artikelen 

2, 3 lid 1 en 6 lid 1 IVRK. De vraag is of het kind zijn aanspraken onder het internationale recht 

geldig kan maken en zodoende kan afdwingen bij gemeenten? 

§5.4  Verwezenlijking recht op gezondheid 

§5.4.1  Beschikbare financiële middelen  

In de hiervoor genoemde tussenconclusie kon er mijns inziens worden gesproken over een 

mogelijke schending van onder andere artikel 24 IVRK. Dat er niet over een duidelijke 

schending kan worden gesproken heeft te maken met de beschikbare financiële middelen en de 
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progressieve realisatie van Staten (zie §2.1). In paragraaf 4.4 is geconcludeerd dat het budget 

een grote rol speelt inzake het realiseren van de benodigde zorg voor kinderen. Het budget van 

verschillende gemeenten is op, waardoor veel kinderen moeten wachten op de benodigde zorg 

tot het volgende jaar. Dit kan ernstige gevolgen met zich mee brengen voor het kind zelf, maar 

ook voor zijn/haar ouders. Gemeenten zien de toekomst ook somber in en vroegen in 2017 om 

extra miljoenen voor de jeugdzorg aan de Rijksoverheid.
214

 De Rijksoverheid is namelijk 

eindverantwoordelijk en moet er op toezien dat het systeem van de jeugd-ggz in zijn totaliteit 

voldoet aan de internationale normen, waarbij het de nodige middelen beschikbaar moet 

stellen.
215

 De Staat kan worden aangesproken indien het niet de internationale verplichtingen 

naleeft, ook wanneer gemeenten niet aan de minimum kernverplichtingen voldoen zoals het 

realiseren van de basisgezondheidszorg (zie §2.1).
216

 Het Kinderrechtencomité heeft bovendien 

gesteld dat de Staat wetgeving moet ontwikkelen en aannemen dat gericht is op het verzekeren 

dat budgetten voldoende groot zijn, zodat de kinderrechten op nationaal en subnationale 

niveaus kunnen worden gerealiseerd.
217

 Volgens Friele e.a. mag in een rijk land als Nederland 

verondersteld worden dat de afwezigheid van ‘resources’ niet snel een overtuigend argument 

zal opleveren, zeker niet ten aanzien van de meest kwetsbare groepen kinderen.
218

 

Aansluitend geldt de verplichting van progressieve realisatie. Wanneer Staten een bepaald 

niveau van gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen hebben gerealiseerd, dan mogen zij 

geen stap terug doen om het recht op gezondheidszorg voor kinderen te belemmeren.
219

 De 

vraag is of door de jeugdhulpplicht niet een stap terug wordt gedaan in de realisatie van het 

recht van het kind op de best mogelijke mate van gezondheidszorg uit artikel 24 IVRK? 

Kinderen zijn namelijk momenteel afhankelijk van de gemeente waarin zij wonen, het budget 

van die gemeente en de door de gemeente gemaakte keuzes in onder andere het beleid en de 

gecontracteerde aanbieders (zie §4.2 en §4.3). Voor kinderen in de jeugd-ggz betekent dit mijns 

inziens een verslechtering van hun rechtspositie, ten opzichte van het recht dat zij hadden onder 

de Zvw en de AWBZ (zie §3.2) en tot een ongelijkheid tussen kinderen in verschillende 

gemeenten. Volgens het Kinderrechtencomité moeten er waarborgen zijn om te verzekeren dat 

de decentralisatie niet leidt tot discriminatie inzake het genieten van kinderrechten in de 

                                                 
214 Bekkers 2017, www.binnenlandsbestuur.nl (zoek op: Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg). Koster, de, 2017, www.binnenlandsbestuur.nl 

(zoek op: Gemeenten willen miljoenen extra voor jeugdzorg). 
215 Friele, Bruning e.a. 2018, p.178-180. 
216 Friele, Bruning e.a. 2018, p.178-179. 
217 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 19,  2016, par. 23. 
218 Friele, Bruning e.a. 2018, p.176. 
219 Spronk-van der Meer 2014, p. 47. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5, 2003, par. 6-8. Committee on the Rights 

of the Child, General Comment No. 15, 2013, par. 72. 



46 

 

verschillende regio’s. Kinderen moeten gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg.
220

 De 

vraag is of het kind haar aanspraken uit het IVRK geldig kan maken bij een (mogelijke) 

schending van artikel 24 IVRK? 

§5.4.2  Rechtstreekse werking 

Om de aanspraken uit het internationale recht geldig te kunnen maken en dus een beroep op de 

rechter te kunnen doen, moet er sprake zijn van rechtstreekse werking van het verdragsrecht 

(artikel 93 Gw).
221

 ‘In ons constitutionele systeem bepaalt de rechter of een 

internationaalrechtelijke norm rechtstreekse werking heeft’.
222

 De rechter moet hierbij op basis 

van vaste rechtspraak letten op de bedoelingen van de verdragssluitende partijen en op de 

inhoud van de verdragsbepaling.
223

 Over de rechtstreekse werking van het IVRK hebben de 

verdragssluitende partijen zich niet expliciet uitgelaten.
224

 De rechter is dus aangewezen op de 

inhoud van de verdragsbepaling.
 
Hij kan hierbij te rade gaan bij de MvT bij de 

Goedkeuringswet IVRK, waarin door de wetgever wordt erkend dat een groot aantal 

verdragsbepalingen uit het IVRK mogelijk rechtstreekse werking hebben. Aan de artikelen 2, 3, 

6 en 24 IVRK is geen mogelijke rechtstreekse werking toegekend. De rechter is echter niet 

verplicht om rekening te houden met de opvattingen van de wetgever.
225

 Uit de jurisprudentie 

blijkt dat de meningen over de rechtstreekse werking van de artikelen 2, 3, 6 en 24 IVRK zijn 

verdeeld. Verschillende rechters kennen aan de voorgaande artikelen uit het IVRK geen 

rechtstreekse werking toe,
226

 maar er zijn ook rechters die de rechtstreekse werking wel 

erkennen of in het midden laten.
227

 Volgens Pulles heeft de huidige rechtspraak inzake het 

IVRK ‘een zeer onwenselijke rechtsonzekerheid- en ongelijkheid tot gevolg, waar voornamelijk 

het rechtzoekende kind de dupe van is.’
228

 Om dit te voorkomen moet er naar de mening van 

Pulles dan ook een duidelijk standpunt worden ingenomen over de rechtstreekse werking van 

het IVRK.
229

 Noemenswaardig te vermelden is dat de meningen over de rechtstreekse werking 
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van artikel 12 IVESCR ook zijn verdeeld. Sommige rechters kennen aan artikel 12 IVESCR 

geen rechtstreekse werking toe,
230

 waar anderen dit wel toekennen.
231

 

De toepassing van het IVRK in de rechtspraak kan ook verdragsconform worden toegepast. 

Hierbij wordt het IVRK door de rechter gebruikt als een bron van uitleg inzake de open normen 

in de nationale wetgeving. Deze verdragsconforme toepassing wordt ook door Langemeijer in 

zijn conclusie bij een arrest van de Hoge Raad in 2008 toegepast. In deze conclusie wordt 

eveneens niet geconcludeerd of artikel 3 lid 1 of 24 IVRK vatbaar is voor rechtstreekse 

werking, maar wel dat bij deze artikelen valt af te leiden wat de verdragsluitende partijen 

hebben bedoeld met de bepaling.
232

 Dit is in tegenstelling tot wat uit de jurisprudentie 

onderzoeken blijkt, namelijk dat de rechtstreekse werking van artikel 24 IVRK expliciet is 

verworpen.
233

 Volgens Doek en Spronk-van der Meer kan er ook worden gezegd dat er tot op 

heden geen rechtstreekse werking aan artikel 24 IVRK toekomt en ‘een schending van het recht 

op gezondheid niet met succes aan een rechterlijke toetsing kan worden onderworpen’.
234

 

Volgens hen kan echter de vraag worden gesteld of dit onder alle omstandigheden het geval zal 

zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zeer ernstige schending of ernstige en 

bijzondere omstandigheden.
235

 Mijns inziens kan de vraag worden gesteld of de geconstateerde 

knelpunten in de praktijk niet als een ernstige schending kunnen worden gezien? Uit de praktijk 

blijkt namelijk dat vele kinderen momenteel niet de zorg krijgen die zij nodig hebben of lang 

moeten wachten op jeugd-ggz (soms tot het volgende jaar als het budget weer is aangevuld), 

wat kan leiden tot ernstige omstandigheden. Deze kinderen moeten naar mijn mening wel een 

rechtstreeks beroep kunnen doen op artikel 24 IVRK, evenals op de artikelen 2, 3 lid 1 en 6 lid 

1 IVRK. Eén van de verklaringen waarom aan artikel 24 IVRK geen rechtstreekse werking 

wordt toegekend is omdat ‘het recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid’ een vaag 

begrip is en niet specifiek genoeg is om rechtstreeks te kunnen werken (zie §2.1). Artikel 24 

IVRK is een sociaal grondrecht en niet een klassiek individueel vrijheidsrecht.
236

 De Rechtbank 

Zwolle-Lelystad beaamt dit. Zij heeft geoordeeld dat in artikel 24 IVRK ‘sprake is van 

algemeen omschreven sociale doelstellingen waaruit geen onvoorwaardelijke en nauwkeurige 

bepaalbaar subjectief recht in de vorm van een (afdwingbare) aanspraak’ valt te ontlenen.
237

 

                                                 
230 CRvB 21 januari 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:AN3804, R.O. II. CRvB 14 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO6734 R.O. 4.5. 
231 CRvB 25 mei 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AP0561, R.O. II. 
232 Parket bij de Hoge Raad 25 april 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC5901, R.O. 2.8, 2.9. 
233 Graaf, de, e.a. 2012, p. 63-64, 195. 
234 Doek & Spronk-van der Meer 2013, p. 9. 
235 Ibidem noot 234. 
236 Pulles 2014, p. 25. 
237 Rb. Zwolle-Lelystad 19 april 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ3967, R.O. 3.4. 
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§5.5   Conclusie 

In de tussenconclusie kon er mijns inziens worden gesproken over een mogelijke schending van 

onder andere artikel 24 IVRK. Dat er niet over een duidelijke schending kan worden gesproken 

heeft te maken met dat de realisatie van het recht op gezondheidszorg afhangt van de maximale 

beschikbare financiële middelen van een Staat. Uit de praktijk blijkt dat gemeenten tekorten 

hebben in hun budget voor de jeugd-ggz en dat deze budgettaire argumenten een grote rol 

spelen in het niet realiseren van de benodigde zorg aan kinderen. Indien de Rijksoverheid haar 

maximale beschikbare middelen heeft bereikt, dan is dat voldoende en is er voldaan aan de 

verplichtingen uit het IVRK. Dit argument zal echter in een rijk land als Nederland niet gauw 

slagen. Naast de maximale financiële beschikbare middelen geldt het vereiste van progressieve 

realisatie. Op basis hiervan mogen Staten geen stap terug doen ten opzichte van het niveau dat 

zij al hebben bereikt inzake het realiseren van gezondheidszorg voor kinderen. De vraag is of er 

door de inwerkingtreding van de Jw geen stap terug wordt gedaan in de realisatie van het recht 

van het kind op gezondheidszorg? Het recht op gezondheidszorg is namelijk vervangen door 

een jeugdhulpplicht van gemeenten, waardoor kinderen afhankelijk zijn van de gemeente 

waarin zij wonen, het budget van die gemeente en welke keuzes er door die gemeente worden 

gemaakt. Hierdoor treedt er ongelijkheid op en krijgen kinderen niet altijd de zorg die zij nodig 

hebben, waardoor er een (mogelijke) schending van artikel 24 IVRK kan worden aangenomen. 

Kunnen kinderen hun aanspraken onder het internationale recht geldig maken bij een schending 

en zodoende afdwingen bij gemeenten? Deze vraag heeft te maken met de rechtstreekse 

werking van artikel 24 IVRK. In de rechtspraak wordt echter verschillend gedacht over deze 

rechtstreekse werking, waardoor er rechtsonzekerheid optreedt voor het kind. Aangenomen 

wordt dat vandaag de dag er nog geen rechtstreekse werking aan artikel 24 IVRK wordt 

toegekend en er geen afdwingbare aanspraak valt te ontlenen, maar nu we kijken naar de in de 

praktijk geconstateerde knelpunten bij de Jw kan men zich afvragen of dit in alle 

omstandigheden moet blijven gelden. Alleen de toekomst zal het antwoord op deze vraag 

kunnen beantwoorden. 
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen 

§6.1   Conclusies 

In 2015 is, door de inwerkingtreding van de Jw, alle jeugdhulp gedecentraliseerd naar de 

gemeenten, waaronder de jeugd-ggz. Door de decentralisatie is het recht op gezondheidszorg 

voor kinderen in de jeugd-ggz vervangen door een jeugdhulpplicht van gemeenten. Door deze 

jeugdhulpplicht zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van onder andere de jeugd-

ggz. De ggz-sector en verschillende Kamerleden hebben hier hun zorgen over geuit, omdat het 

recht op jeugd-ggz onderdeel is van het nationale recht op gezondheidszorg en dit recht op zorg 

voor kinderen door de decentralisatie niet meer in alle situaties gewaarborgd wordt. Het recht 

op jeugd-ggz is ook vastgelegd in het internationale recht van het kind op gezondheidszorg en 

gezondheidsvoorzieningen (artikel 24 IVRK). Uit de praktijk blijkt echter dat vele jeugdigen 

lang moeten wachten op zorg en sommigen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Aan hen 

wordt de toegang tot gezondheidsvoorzieningen, al dan niet tijdelijk, onthouden. Het 

voorgaande heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:  

In hoeverre wordt jeugd-ggz voor jeugdigen en hun ouders gewaarborgd in de Jeugdwet en 

door gemeenten in hun jeugdhulpplicht en hoe verhoudt dit zich tot het internationale kader ten 

aanzien van het recht op gezondheidszorg? 

Om deze vraag te beantwoorden is het internationale recht op gezondheidszorg uiteengezet, met 

daarin een toetsingskader om nationaal beleid omtrent de gezondheidszorg en medische 

programma’s te toetsen aan het internationale gezondheidsrecht. Uit het internationale recht 

vloeit echter voort dat het bij het verwezenlijken van de internationale verplichtingen gaat om 

de maximale beschikbare financiële middelen van een Staat en de plicht tot progressieve 

realisatie. Als het budget van de Staten op is en zij er alles aan hebben gedaan om de hoogst 

mogelijke mate van gezondheid met hun beschikbare middelen te realiseren, dan is dat 

voldoende om aan hun internationale verplichtingen te voldoen. Een Staat dient in ieder geval 

de minimale kernverplichtingen, zoals de basisgezondheidszorg, te realiseren. Dit kan al gauw 

als excuus worden gebruikt om niet meer te investeren in de gezondheidszorg voor kinderen, 

waardoor het niet als een sterke verplichting kan worden gezien en het recht van het kind op 

gezondheidszorg wordt verzwakt. 

Vervolgens is het Nederlandse recht van het kind op gezondheidszorg voor 2015 in de Wjz, 

Zvw en de AWBZ uiteengezet, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met de 

jeugdhulpplicht van gemeenten. Hieruit blijkt dat het recht op jeugdzorg of jeugd-ggz kon 
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worden afgedwongen bij BJZ (jeugdzorg), bij de zorgverzekeraar/AWBZ-verzekeraar (jeugd-

ggz) en uiteindelijk bij de rechter.  

Daaropvolgend is de Jw, met haar jeugdhulpplicht, en de uitvoeringspraktijk onderzocht. Door 

de jeugdhulpplicht kunnen gemeenten zelf bepalen of zorg benodigd is door het verlenen van 

voorzieningen. Bij het verlenen van voorzieningen hebben gemeenten veel beleidsruimte en een 

beperkt budget. Door dit beperkte budget ontstaan er veel problemen in de praktijk, zoals dat er 

niet altijd een deskundige wordt geraadpleegd en het budget vaak op de voorgrond staat bij het 

verlenen van een individuele voorziening en niet de belangen en behoeften van een kind. Hierin 

bestaat ook ongelijkheid tussen kinderen die woonachtig zijn in verschillende gemeenten, 

omdat een kind afhankelijk is van het beleid en het budget van de gemeente waarin het woont. 

Het budget heeft ook tot gevolg dat er lange wachtlijsten bestaan en (ernstig zieke) kinderen 

soms op de benodigde zorg moeten wachten tot het volgende jaar wanneer het budget van de 

gemeente weer is aangevuld. Tevens moeten ouders veel moeite doen bij de toegang tot de 

jeugd-ggz, is er geen goede communicatie, voelen ouders zich niet gehoord en serieus 

genomen, staat de jeugd-ggz onder druk en bestaat er een kans dat deze voorziening op den 

duur niet meer beschikbaar zal zijn voor kinderen die zijn aangewezen op jeugd-ggz, wordt 

passende jeugd-ggz onvoldoende gewaarborgd en wordt vaak te lang aangestuurd op de eigen 

kracht van kinderen en hun ouders, terwijl jeugd-ggz noodzakelijk is. Dit raakt aan het 

internationale recht op gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen uit artikel 24 IVRK, 

maar ook aan andere bepalingen uit het IVRK. Gemeenten moeten zich namelijk bij de 

uitvoering van hun jeugdhulpplicht houden aan de rechten zoals neergelegd in het IVRK.  

In dit onderzoek is dan ook aan de hand van het internationale toetsingskader onderzocht of het 

recht van het kind op gezondheidszorg wordt gewaarborgd in de Jw en de uitvoeringspraktijk. 

In dit toetsingskader is het nationale beleid en de praktijk getoetst aan de ‘key features’. Op 

basis van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat het wettelijk kader van de Jw voldoet 

aan het internationale recht op gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen. Het recht op 

jeugd-ggz voor de jeugdige en zijn/haar ouders wordt dan ook gewaarborgd in de Jw en de 

jeugdhulpplicht. De praktijk voldoet echter niet aan het internationale recht op 

gezondheidszorg. Het recht op jeugd-ggz voor de jeugdige en zijn/haar ouders wordt met 

andere woorden niet (volledig) gewaarborgd in de uitvoeringspraktijk van de Jw en de 

jeugdhulpplicht. Hierdoor kan er een mogelijke schending van de artikelen 2, 3 lid 1, 6 lid 1 en 

24 IVRK worden aangenomen. Deze mogelijke schending hangt echter af van de maximale 

beschikbare financiële middelen van een Staat en de progressieve realisatie, waardoor dit geen 
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sterke verplichting is voor Staten. Door velen wordt wel beargumenteerd dat in een rijk land als 

Nederland het argument van het niet hebben van voldoende financiële beschikbare middelen 

niet als een sterk argument kan worden gezien. Dit kan mijns inziens het recht van het 

Nederlandse kind op gezondheidszorg enigszins versterken. Wanneer er sprake is van een 

schending van de artikelen uit het IVRK, dan kan een kind dit recht op gezondheidszorg slechts 

afdwingen wanneer hij/zij het recht kan inroepen voor de Nederlandse rechter (rechtstreekse 

werking). Over de rechtstreekse werking van artikel 24 IVRK is echter nog altijd geen 

duidelijkheid, evenals van de nauw samenhangende artikelen 2, 3 lid 1 en 6 lid 1 IVRK. Het 

kind kan met andere woorden zijn/haar internationale recht op gezondheidszorg en 

gezondheidsvoorzieningen niet afdwingen bij de rechter en dus ook niet bij gemeenten. Het is 

echter wel mogelijk om bij de rechtsmiddelen die open staan bij een verleningsbesluit van de 

gemeente het IVRK te gebruiken als bron van uitleg. Op deze wijze kan het IVRK bijdragen 

aan het vaststellen van de benodigde jeugd-ggz, indien de gemeente een onjuiste beslissing 

heeft genomen omtrent de individuele voorziening. 

Alles overziend kan er mijns inziens geen zwart wit conclusie worden getrokken. Dit doet 

echter niets af aan de zorgen die er zijn omtrent kinderen in de jeugd-ggz, die niet de zorg 

krijgen die zij nodig hebben. De problemen die momenteel zijn ontstaan in de praktijk moeten 

serieus worden genomen en wellicht moet er zelfs aan gedacht worden om de jeugd-ggz weer 

over te hevelen naar de Zvw. In de Zvw hebben kinderen het recht op gezondheidszorg, welke 

zij op basis van hun privaatrechtelijke zorgovereenkomst kunnen afdwingen bij de rechter, is er 

één budget voor alle kinderen, is er geen ongelijkheid tussen kinderen in de jeugd-ggz in 

verschillende gemeenten en gelden er Treeknormen inzake de wachtlijsten. Hierdoor krijgen 

mijns inziens kinderen een kans om vroegtijdig de noodzakelijke hulp te krijgen, voordat het te 

laat is.  

§6.2   Aanbevelingen 

Op grond van het uitgevoerde onderzoek wil ik de volgende aanbevelingen doen, zodat het 

recht van het kind op gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen nog beter gewaarborgd 

kan worden. 

Het recht van het kind op jeugd-ggz vastleggen in de Jw 

Aanbevolen kan worden om alsnog het wettelijk recht op jeugd-ggz in de Jw op te nemen en de 

jeugdhulpplicht voor alleen de jeugd-ggz te vervangen door dit recht. Dit recht zal alleen voor 

de jeugd-ggz moeten gelden, omdat mijns inziens kinderen in de jeugd-ggz niet lang kunnen 

wachten op de benodigde zorg. In de Jw zal dan moeten worden verwezen naar dit wettelijke 
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recht op jeugd-ggz, voornamelijk bij het beoordelingsproces van gemeenten inzake het verlenen 

van een individuele voorziening. Het kind kan dan zijn/haar wettelijke recht op jeugd-ggz 

opeisen bij spoedeisende situaties, zonder dat er lange procedures moeten worden gevolgd bij 

de rechter en er wellicht nog niets uitkomt. Dit komt tegemoet aan de verplichtingen die volgen 

uit het IVRK en de wensen in de ggz-sector. Het belang van het kind dient in alle zorgelijke 

situaties leidend te zijn en niet het beleid en het budget van gemeenten.  

Jeugd-ggz overhevelen naar de Zvw 

Indien het voorgaande niet kan worden verwezenlijkt, dan adviseer ik om de jeugd-ggz weer op 

te nemen in de Zvw, waar het recht op zorg wel is vastgelegd. Het kind heeft dan op basis van 

een privaatrechtelijke zorgovereenkomst een afdwingbare aanspraak, geldt er één budget en is 

het kind niet afhankelijk van de gemeente waarin het woont, waardoor er mede geen 

ongelijkheid meer heerst tussen kinderen in de jeugd-ggz. 

Budget 

Momenteel zijn er bezuinigingen in de jeugd-ggz, maar is het beroep op de jeugd-ggz niet 

verminderd. Hierdoor kampen gemeenten met tekorten in hun budget en kunnen zij de zorg niet 

leveren die ze moeten leveren. Op basis hiervan is het aan te bevelen om de Rijksoverheid te 

wijzen op haar eindverantwoordelijkheid inzake het inzetten van haar maximale beschikbare 

financiële middelen. Zij moet er voor zorgen dat de internationale verdragsverplichtingen 

worden verwezenlijkt. Het is niet aan te bevelen om de bezuinigingen nog verdergaand te 

realiseren, wanneer de jeugd-ggz niet optimaal functioneert en kinderen de dupe worden van dit 

gevoerde beleid. Het leveren van de benodigde zorg moet de prioriteit worden. 

Wachtlijsthulp 

In alle onderzoeken in de periode 2015-2018 inzake de Jw is niets genoemd over 

wachtlijsthulp, terwijl dit juist een belangrijk instrument kan zijn om jeugdigen en hun ouders 

voortijdig te helpen. Ik adviseer dan ook om wachtlijsthulp te realiseren, zodat jeugdigen en 

hun ouders ergens terecht kunnen tijdens het wachten op de benodigde zorg. Jeugdigen en 

ouders voelen zich nu niet gehoord en serieus genomen, weten niet waar ze naar toe moeten en 

wat hun verder te wachten staat, waardoor dit een goede eerste stap zijn om jeugdigen en hun 

ouders voortijdig te helpen. 

Treeknormen 

Het is aan te bevelen om bij alle vormen van jeugdhulp, dus niet alleen bij de jeugd-ggz, aan te 

sluiten bij de Treeknormen, zoals die bestaan bij de Zvw. Deze Treeknormen zijn een goede 
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basis om te bepalen wat een aanvaardbare wachttijd is in de Jw, waardoor alle partijen die te 

maken hebben met het uitvoeren van de Jw een gelijke standaard hanteren. Deze aanvaardbare 

wachttijden dienen zij ook inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op websites. Voor de jeugdigen 

en hun ouders zal dit meer duidelijkheid geven. 

Betere communicatie 

De verschillende spelers in het veld van de Jw dienen mijns inziens beter te communiceren met 

elkaar. Dit begint al met de toegang tot de jeugd-ggz via bijvoorbeeld de huisarts. Daarnaast is 

het aan te bevelen dat jeugdhulpaanbieders met wachtlijsten cliënten overhevelen naar 

jeugdhulpaanbieders zonder wachtlijsten. Hierdoor wordt de jeugd-ggz mijns inziens beter 

gestroomlijnd en kunnen jeugdigen en hun ouders eerder en op een effectievere manier worden 

geholpen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1.   MTJ 2015: meldingen per categorie en per onderwerp.
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Bijlage 2.  Treeknormen GGZ
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